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МИСИЈА  И  ВИЗИЈА 
Мисија 

Користећи искуства дуге традиције уз савремене методе различитих облика рада и уз уважавање индивидуалних карактеристика 

ученика,мисија наше школе је да обезбеди квалитетну наставу и поштовање личности свих актера васпитно-образовног процеса. 

На тај начин негујемо људске вредности и личним доприносом сваког појединца чинимо школу центром васпитно-

образовног,културног и духовног развоја ученика и наставника. Тежимо ка томе да наша школа подстиче креативност наставника 

и ученика,да откривамо њихове таленте и дозволимо им да се правилно развијају и усмеравају.Стално усавршавање наставника и 

коришћење савремених средстава унапредиће квалитет наставе. Школа треба да постане место сталног усавршавања наставника 

и ученика и других радника,место где се негује међусобно уважавање,толеранција и право на различитост.  

Визија 

Визија наше школе јесте да се унапреди  наставни процес,побољшају мећуљудски односи,развијају способности и интересовања 

ученика. Школа треба да постане место где ученици радо долазе  јер је настава у њој занимљива и квалитетна,прилагођена 

њиховим потребама и интересовањима. Школа треба да буде место где се стварају нове идеје и развија сарадња са другим 

школама,размењују искуства као и примери добре праксе. Школски простор  треба да буде чист,уредан, креативно осмишљен, да и 

ученици имају удео у сређивању школе те да развијају еколошку свест. Подстицањем креативности, личног развоја сваког ученика и 

наставника и неговањем толеранције стварају се личности способне за тимскии рад са развијеним социјалним вештинама и свешћу 

о правима и одговорностима.  
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НАЗИВ,  ВРСТА  И  ТРАЈАЊЕ  ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА  
 

У овом документу представљен је Школски програм ОШ „Вук Караџић“ за први и други  циклус основног образовања и 

васпитања, школски програм за образовање одраслих сва три циклуса и школски програм за продужени боравак, као и сви остали 

програми који се реализију у школи а дефинисани су Законом или су специфичност саме школе. Саставни део школског програма су 

и индивидуални образовни планови који се реализују у школи за ученике којима је потребна додатна подршка. Израдио га је Стручни 

актив за развој Школског програмау сарадњи са наставницима.. Програм се доноси на период од четири године и почеће да се 

примењује од школске 2022/23. године .  

 

Целокупан програм остварује се на српском језику, кроз непосредну наставу која се реализује у школи. У случају 

епидемије, ванредног стања или неких других ванредних околности настава ће се реализовати кроз хибридни модел: 

непосрено у школи и на даљину преко Microsoft платформе коју је школа изабрала за овај вид реализовања наставе. 

 

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан oбразовно-васпитни рад наше школе те 

представља основу на којој ће сви наставници и стручни сарадници запослени планирати и реализовати свој рад у наредне четири 

године. Поједини делови школског програма, према потреби, иновираће се у току његовог остваривања. Школски програм у целини, 

а посебно у делу који се односи на изборни и факултативи део програма, узима у обзир услове рада у школи (кадровске, техничке, 

просторне...), потребе ученика и родитеља, као и локалне заједнице. 
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СВРХА И ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 Сврха Школског програма је квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености неопходне за живот у савременом и сложеном друштву; 

затим развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и 

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

економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва. Самим тим 

сврха Школског програма је и остваривање циљева основног образовања и васпитања. 

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 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; 
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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;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као 

државе засноване на знању. 

Циљеви школског програма 

 Развој интелектуалних капацитета и знања деце нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са 

њиховим развојним потребама,могућностима и интересовањима.  

 Подстицање и развој физичких и здравствених способности ученика. 

 Оспособљавање за рад,даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима 

доживотног учења. 

 Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот  

 Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе као и традиције и културе 

националних мањина.  

 Омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања.  

 Развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине. 

 Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног 

друштва.  

 Уважавање плурализма вредности и омогућавање,подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова 

који се темеље на начелима различитости и добробити за све. 

 Развијање радозналости код ученика и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница,као и етничке и 

верске толеранције,јачање поверења међу ученицима и спречавање која нарушавају остваривање права на различитост. 

 Поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски 

уређеном друштву. 

 Развијање и неговање другарства и пријатељства,усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне 

одговорности. 
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ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС 

међупредметне компетенције, исходи и стандарди образовања и васпитања 

Међупредметене компетенције су компетенције које се у школи развијају кроз наставу свих предмета, примењиве су у 

различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих задатака и неопходне су свим ученицима за лично оставривање и 

развој и чине основу за целоживотно учење. Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања су: 

1. компетенција за учење; 
2. одговорно учешће у демократском друштву; 
3. естетичка компетенција; 
4. комуникација; 
5. одговоран однос према околини; 
6. одговоран однос према здрављу; 
7. предузимљивост и орјентација ка предузетништву; 
8. рад са подацима и информацијама; 
9. решавање проблема; 
10. сарадања; 
11. дигиталан компетенција. 

Настава је орјентисана на исходе, што значи да је јасно шта се од ученика очекује да зна, разуме и способан је да покаже, 

односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. Исходи су основа за планирање, праћење и вредновање 

образовања и васпиања. 

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

1. изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 
2. прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; 

3. користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба 
и интересовања; 

4. ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и 
животној средини; 

5. ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 
6. зна како да учи; 
7. уме да разликује чињенице од интерпретација; 
8. примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама; 
9. поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 
10. одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 
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11. ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и слободе, 
комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба; 

12. покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и постизању успеха; 

13. остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 

14. схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису изоловани; 
15. има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања 

путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања 

и васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 
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1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ  РАЗРЕД 
 

ПЛAН НAСTAВE И УЧEЊA ЗA ПРВИ РАЗРЕД OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

Рeд. 

брoj 
A. OБAВEЗНИ ПРEДMETИ 

ПРВИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Српски jeзик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Maтeмaтикa 5 180 

4. Свeт oкo нaс 2 72 

5. Ликoвнa културa 1 36 

6. Mузичкa културa 1 36 

7. Физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

У К У П Н O: A 20
 

720
 

Рeд. 

брoj 
Б. ИЗБOРНИ ПРOГРAMИ 

 

1. Верска настава/Грађанско васпитање
1 

1 36 

У К У П Н O: Б 1
 

36
 

У К У П Н O: A+Б 21 756 

 

                                                           
1
Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми. 

 

Рeд. 

брoj 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Редовна настава 21
 

756
 

2. Допунска настава 1 36 

3. Настава у природи
** 7-10 дана 

годишње 

 

Рeд. 

брoj 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности
2 

1-2 36-72 

3. Екскурзија
 

1-3 дана годишње 

 

ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

 

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

могућностима ученика првог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију 

функцију и значај. Садржаји 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 

                                                           
2
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

** 
Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних. На путу остваривања циља и 

исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и 

активности ученика. 

Рaд сa учeницимa првoг рaзрeдa зaхтeвa увaжaвaњe њихoвих узрaсних кaрaктeристикa кao и чињeницe дaje тo њихoв први 

сусрeт сa шкoлoм. Tрeбa имaти у виду дa су тa дeцa у прeдшкoлскoм пeриoду училa крoз игру, у интeрaкциjи сa сoциjaлним и 

физичким oкружeњeм. Oни имajу знaњa кoja су рaзвили у свaкoднeвним живoтним ситуaциjaмa и тa њихoвa спoнтaнa искуствeнa 

знaњa трeбa пoвeзивaти сa нaучним знaњимa кoja сe сaдржajимa шкoлских прeдмeтa увoдe у нaстaву. У тoм пoвeзивaњу мoгућeje и 

пoтрeбнo бирaти сaдржaje и мeтoдe рaдa кojимa сe ствaрajу ситуaциje кoje су пoгoднe дa сe учeник вoди крoз зoну нaрeднoг рaзвoja у 

рaзличитим oблaстимa знaњa и функциoнисaњa. Нaстaвa трeбa дaoбeзбeди сигурну, пoдстицajну и пoдржaвajућу срeдину зa учeњe у 

кojoj сe нeгуjeaтмoсфeрa интeрaкциje и oднoс увaжaвaњa, сaрaдњe, oдгoвoрнoсти и зajeдништвa. 

Приликoм плaнирaњa нaстaвe и учeњa пoтрeбнoje рукoвoдити сe: 

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

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

прeдмeтa; 

 пaртиципaтивним и кooпeрaтивним aктивнoстимa кoje oмoгућaвajу сaрaдњу; 

 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.  

 

Учeници сe у првoм рaзрeду пo први пут сусрeћу сa уџбeницимa. Зaтo je вaжнo oспoсoбљaвaти их oд пoчeткa зa њихoвo прaвилнo 

кoришћeњe, кao и упућивaти их нa другe извoрe инфoрмaциja, a свe у циљу дoстизaњa дeфинисaних исхoдa. 

Taкoђe, први рaзрeд дajeoснoву зa изгрaдњу кoмпeтeнциje зa учeњe учeњa. Учeник кoришћeњeм прeтхoдних знaњa и вeштинa 

пoстeпeнooвлaдaвa и вeштинaмa плaнирaњa, кoришћeњa рaзличитих инфoрмaциja кao и примeнoм знaњa и вeштинa у рaзличитим 

ситуaциjaмa. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 
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Уколико је потребно, зa учeникe кojимaje услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у рaзвojу, инвaлидитeтa, кaсниjeг 

укључивaњa у шкoлoвaњe, нeдoвoљнoг пoзнaвaњajeзикa и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнaoбрaзoвнa пoдршкa, израдиће се 

индивидуaлни oбрaзoвни плaн и он је саставни део школског програма. Његов циљ је пoстизaњeoптимaлнoг укључивaњa тaквих 

учeникa у рeдoвaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд и њихoвooсaмoстaљивaњe 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 

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

рaдa кojим сe утврђуjeoбoгaћeн нaчин oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученик  је у првом разреду описно. Резултате целокупног праћења и 

вредновања наставник узима као основу за планирање наредних корака у раду са ученицима и развијању образовно-васпитне праксе. 

Наставник ће  континуирано и на примерен начин указивати ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна 

информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Повратна 

информација треба да буде дата током или непосредно након обављања неке активности; треба да буде конкретна, да се односи на 

активности и продукте ученика, а не на његову личност и да буде позитивно интонирана, да прво садржи оне елементе који су за 

похвалу, а тек потом оне које би ученик требало да развија и унапређује. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 

исхода предмета, као и напредак других ученика. 
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1.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  
 

Циљ: Циљ наставе српског језика је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог 

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

одабраних књижевних, позорошних,и других уметничких остварења из српске и светске баштине.  

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

Почетно читање и 

писање 

 разликује изговорени глас и написано слово; 

изговорене и написане речи и реченице; 

 влада основном техником читања и писања 

ћириличког текста; 

 разуме оно што прочита; 

 активно слуша и разуме садржај књижевно-

уметничког текста који му се чита; 

 пише реченице по диктату примењујући основна 

правописна правила; 

 гласно чита правилно и са разумевањем; 

 тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног 

СЈ.1.2.2. 

СЈ.1.2.4. 

СЈ.1.2.8. 

СЈ.1.3.1. 

СЈ.1.3.2. 

СЈ.1.3.5. 

СЈ.1.3.7. 

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.3.9. 

СЈ.2.2.1. 

СЈ.2.2.3. 

СЈ.2.2.7. 

СЈ.2.2.8. 

СЈ.3.2.1. 

СЈ.3.2.7. 

СЈ.3.3.1. 

СЈ.3.3.5. 

Mатематика, 

Свет око нас, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

компетенција за 

целоживотно 

учење; 

комуникација; 

естетичка 

компетенција; 

Књижевност 

 препозна песму, причу и драмски текст; 

 одреди главни догађај, време и место дешавања у 

вези са прочитаним текстом; 

 уочи ликове и прави разлику између њихових 

позитивних и негативних особина; 

 изрази своје мишљење о понашању ликова у 

књижевном делу; 

СЈ.1.2.4. 

СЈ.1.2.5. 

СЈ.1.5.1. 

СЈ.1.5.2. 

СЈ.1.5.3. 

СЈ.1.5.4. 

СЈ.2.5.2. 

Математика,  

Свет око нас,  

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

компетенција за 

целоживотно 

учење; 

комуникација; 

одговоран однос 

према околини; 

естетичка 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

23 
 

 обликује усмену поруку служећи се 

одговарајућим речима; 

 препозна загонетку и разуме њено значење; 

 препозна басну и разуме њено значење 

СЈ.2.5.4. 

СЈ.2.5.5. 

СЈ.3.5.1. 

СЈ.3.5.2. 

СЈ.3.5.3. 

СЈ.1.4.1. 

СЈ.1.4.3. 

компетенција; 

сарадња; 

Језик (граматика, 

правопис и 

ортоепија) 

 разликује слово, реч и реченицу; 

 правилно изговори и напише кратку и потпуну 

реченицу једноставне структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно интерпунцијским знаком 

на крају; 

 правилно употреби велико слово 

СЈ.1.4.1. 

СЈ.1.4.3. 

Математика,  

Свет око нас,  

Ликовна култура,  

Музичка култура, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

компетенција за 

целоживотно 

учење; 

комуникација; 

естетичка 

компетенција; 

сарадња; 

Језичка култура 

 учтиво учествује у вођеном и слободном 

разговору; 

 усмено препричава; усмено прича према сликама 

и о доживљајима; 

 усмено описује ствари из непосредног окружења; 

 бира и користи одговарајуће речи у говору; на 

правилан начин користи нове речи у 

свакодневном говору; 

 напамет говори краће књижевне текстове; 

 учествује у сценском извођењу текста; 

 пажљиво и културно слуша саговорника; 

 слуша, разуме и парафразира поруку; 

 слуша интерпретивно ћитање и казивање 

књижевних текстова ради разумевања и 

доживљавања; 

 примењује основна правописна правила; 

 пише читко и уредно; 

СЈ.0.1.1. 

СЈ.0.1.2. 

СЈ.0.1.3. 

СЈ.0.1.4. 

СЈ.0.1.5. 

СЈ.0.1.6. 

СЈ.0.1.7. 

СЈ.0.1.8. 

СЈ.1.3.1. 

СЈ.1.3.2. 

СЈ.1.3.3. 

СЈ.1.3.4. 

СЈ.1.3.5. 

СЈ.1.3.6. 

СЈ.1.3.7. 

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.3.9. 

Математика,  

Свет око нас,  

Ликовна култура,  

Музичка култура,  

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

компетенција за 

целоживотно 

учење; 

комуникација; 

естетичка 

компетенција; 

сарадња; 
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 писмено одговара на постављена питања; 

 спаја више реченица у краћу целину 

 

Начин остваривања програма 

 

Да би се предвиђени исходи и стандарди постигли у наставном процесу  примењују се следеће методе: дијалошка, 

демонстративана, илустративна и текстуална.  Биће заступњени и следећи облици рада: фронтални, групни, рад у пару и 

индивидуални. Заступљеност наведених метода и облика рада зависиће од услова у којима се ради, средстава којима се располаже, 

креативности учитеља и спремности да се на различите иновативне и деци блиске начине пренесе потребно знање. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење и вредновање треба обављати непрекидно, и на примерен начин. Ученик се информише о квалитету свог постигнућа 

тако што ће му повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би била подстицајна за даље 

напредовање. Она треба да буде правовремена, дата током или непосредно након обављања неке активности; треба да буде 

конкретна, да се односи на активности и резултате ученика, а не на његову личност и да буде позитивно интонирана, односно да прво 

садржи оне елементе који су за похвалу, а касније оне које би ученик требало да унапређује. Вредновање започиње проценом нивоа 

на коме се ученик налази и према коме ће се процењивати његово даље напредовање. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у остваривању исхода овог предмета као и напредак других ученика. Вредновање напредовања 

ученика врши се кроз: разговор, тестирање, резултате дечијих активности, задовољство ученика на часу, домаће задатке. Резултате 

целокупног праћења и вредновања наставник узима као основу за планирање наредних корака у раду са ученицима.  
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1.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: први 

 

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

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

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Поздрављање Ученик уме да поздрави и опоздрави. 

Српски језик 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Представљање себе и других, давање основних 

информација о себи и тражење информација о 

другима 

Ученик уме да представи себе и другога. 

Српски језик 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Разумевање и давање једноставних упутстава и 

налога 

Ученик разуме кратке и једноставне молбе и 

упутства и реагује на њих. 

Српски језик 

Музичкa култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Позив и реаговање на позив за учешће у 

заједничкој активности 

Ученик уме да разуме позив и реагује на њега 

као и да упути позив на заједничку активност. 

Српски језик 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 
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Исказивање молбе, захвалности и извињења 

Ученик разуме кратке и једноставне молбе и 

реагује на њих. Уме да искаже и упути 

захвалност. 

Српски језик 

Музичкa култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Честитање Ученик разуме и уме да упути честитке. 

Српски језик 

Музичкa култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Описивање живих бића, предмета, места и појава 
Ученик уме да препозна и именује жива бића, 

предмете и места из окружења. 

Српски језик 

Музичкa култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Исказивање потреба, осета и осећања 
Ученик разуме и уме да изрази основне 

потребе, осете и осећања. 

Српски језик 

Музичкa култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Исказивање положаја у простору 
Ученик разуме обавештења о положају и 

простору и реагује на њих. 

Српски језик 

Музичкa култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Изражавање припадања-неприпадања и 

поседовања-непоседовања 

Ученик тражи и даје једноставне исказе којим 

се изражава припадање и поседовање. 

Српски језик 

Музичкa култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 
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Изражавање допадања-недопадања 
Ученик разуме, тражи мишљење и изражава 

допадање једноставним језиком. 

Српски језик 

Музичкa култура 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

 

Начин остваривања програма: 

 Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа. 

 Учење и понављање мини дијалога, игара по улогама, симулације,драмске активности итд. 

 Израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл. 

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

информације, допунити хронологију). 

 Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву. 

 Решавање текућих проблема у разраду, тј. договори и мини пројекти.  

 Превођење исказа у гест и геста у исказ.  

 Заједничко прављење илустрованих материјала.  

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Усмене и писане провере 

 Практични радови 

 Активност на часовима  

 Писање домаћих задатака 

 Учешће у различитим облицима групног рада  

 Збирка одабраних ученичких радова (портфолио) 
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1.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  
 

Разред: први 

 

Циљ: Циљ наставе математике у основној школи је да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за 

разумевање појмова и зависности у животу и друштву; да се оспособе за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака за животне праксе за успешно настављање математичких образовања и за самообразовање, као и да допринесе 

развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свеобухватном развоју личности ученика. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

ГЕОМЕТРИЈА 

 По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

 одреди међусобни положај предмета и бића и 
њихов положај у односу на тло 

 именује и уочава геометријске облике 
предмета из непосредне околине 

 именује геометријска тела 

 именује геометријске фигуре 

 разликује унутрашњост и спољашњост 

 разликује у, на и ван 

 разликује праву, криву, изломљену, отворену 
и затворену линију 

 црта праву линију и дуж помоћу лењира, 
уочава тачку 

 спаја тачке кривим и правим линијама 

 групише предмете са заједничким својствима 

 упоређује предмете и бића по висини и 
дужини 

 упоређује предмете и бића по ширини 

1МА.1.2.2. 

1МА.2.2.1. 

1МА.1.2.1. 

1МА.2.2.1. 

1МА.1.2.1 

Свет око нас 

(оријентација у 

простору и времену) 

Музичка култура 

(извођење музике) 

Ликовна култура 

(Композиција: 

орнамент,традиционалн

а и савремена употреба 

орнамента) 

Дигитални свет 

 Компентенција за 
целоживотно учење 

 Рад  с подацима и 
информацијама 

 Комуникација 

 Одговорно учешће у 
демократском 

друштву 

 Естетичка 
компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Дигитална 
компетенција 

ПРИРОДНИ  разуме појам скупа и елементе скупа 1МА.1.1.1. Свет око нас  Компетенција за 
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БРОЈЕВИ ДО 

100 
 препознаје скупове са истим и различитим 

бројем елемената 

 броји унапред и уназад и са 
прескокомпрочита, запише, упореди и уреди 

бројеве прве стотине и прикаже их на 

бројевној правојкористи редне 

бројеверазликује парне и непарне бројеве, 

одреди највећи и најмањи број предходника и 

следбеникакористи појмове сабирак, збир, 

умањеник, умањилац и разлика 

 сабира и одузима два једноцифрена броја не 
записујући поступаксабира и одузима до 100 

без прелаза преко десетицерастави број на 

сабирке и примени замену места и 

здруживање сабирака ради лакшег 

рачунањареши текстуални задатак са једном 

операцијом 

 одреди непознати сабирак, умањеник и 
умањилац 

1МА.1.2.2. 

1МА.1.4.4. 

1МА.1.1.5. 

1МА.2.1.1. 

1МА.2.1.3. 

1МА.2.1.4. 

1МА.3.1.1. 

1МА.3.1.2. 

1МА.3.1.4. 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Дигитални свет 

учење 

 Рад са подацима и 
информацијама 

 Комуникација 

 Одговорно учешће у 
демократском 

друштву 

 Естетичка 
компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Дигитална 
копетенција 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 
 разликује новчане апоене до 100 динара и 

упореди њихову вредност 

 уочи правилно и одреди следећи члан 
започетог низа 

 прочита и користи податке за једноставнијег 
стубичног и сликовног дијаграма или табеле 

 измери дужину задатом нестандардном 
јединицим мере 

 преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи 
на основу задатог упуства 

1МА.1.2.2. 

1МА.1.2.3. 

1МА.1.4.1. 

1МА.2.2.2. 

1МА.2.4.1. 

Компетенција за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

 Српски језик 

 Ликовна култура 

 Дигитални свет 

 

Начин остваривања програма: 
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Предмет математика у првом разреду се углавном остварује кроз игру и игровне активности и у доброј мери је везан за сферу 

доживљаја и проширивање искуства детета и ослања се на његову природну способност да уочава сличности и разлике у облицима и 

односима. 

Наставник за израду и реализацију школског програма треба да познаје и уважава развојне индивидуалне  карактеристике 

својих ученика и да примерено њима планира и остварује образовни процес. 

Ученици ће кроз различите садржаје остварити исходе образовног процеса: 

 Описивање положаја објеката у односу на више других објеката у сложеној реалистичној ситуацији на слици или табели. 

 Прављење модела  геометријске фигуре од сламчица или модела геометријских тела помоћу штапића и куглица од пластелина. 

 Састављање одређене фигуре од задатих делова. 

 Моделовање положај тачке у односу на линију помоћу траке и предмета и обрнуто, цртање слике према реалној ситуацији   

 Упоређивање и размена новца; рачунање са новцем; приказивање датог новчаног износа најмањим могућим бројем 

кованица/новчаница.   

 Разлагање броја на могуће сабирке у реалистичним ситуацијама. 

Садржај програма предмета математике представљају основу за остваривање исхода, јер је њима обухваћено све оно што 

ученик треба да изгради на основу знања. 

За реализацију садржаја на часовима треба комбиновати методе и облике рада што доприноси већој ефикасности наставног 

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

У математици се користи индивидуални рад, рад у пару, групни рад као и различите методе рада  подпомогнуте различитим 

дидактичким материјалом, дигиталним уџбеницима. 

Коришћењем дидактичког материјала ученици кроз игру и забаву развијају логичко мишљење, мисаоно се ангажују и тако 

стичу елементарне математичке појмове. Ученици се оспособљавају за решавање различитих практичних и теоријских проблема, 

комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака. Ученици усвајају предвиђене садржаје 

самостално и уз помоћ наставника. Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Основна улога 

наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава рад ученика. Рад наставника се састоји у 

планирању, остваривању и вредновању наставе. За остваривање предвиђених исхода наставник излаже знања-садржаје објашњава 

усменим излагањем, разговором и демонстрацијом наставних средстава. При обради нових садржаја наставник ће се ослањати на 

постојећа искуства и знања ученика у настојању где год је то могуће да ученици самостално изводе закључке. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Оцењивање у првом разреду је описно формативно. Праћење и вредновање треба обављати континуирано, уважавајући 

интересовања и активности ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима.Учитељ организовањем 
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наставе и учења утиче мотивационо и подстицајно на развој способности ученика уз максимално коришћење диференцираних захтева 

и интересантних начина рада у циљу поштовања права на различитост, како у нивоу предзнања ученика, тако и динамике развоја 

њихових потенцијалних способности. Евалуација се најчешће врши кроз разговор, тестирање, кроз продукте дечијих активности, 

задовољству ученика на часу, домаће задатке, практичне радове, збирке одабраних ученичких радова (портфолија), показане вештине 

у коришћењу материјала и прибора, резултата на допунској и додатној настави, учешће на такмичењима. 
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1.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СВЕТ ОКО НАС 
 

Разред: први 

 

Циљ: упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

 

Област / Тема Исходи Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне компетенције 

Ја и други 

 препознаје и исказује радост, страх, тугу 
уважавајући себе и друге 

 да се понаша тако да уважава 
различитост својих вршњака и других 

људи 

 сарађује са вршњацима у различитим 
активностима 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

физичко васпитање 

драмска секција 

ликовна култура 

 Компетенција за учење 

 Одговорно учешће у демократском 

друштву 

 Естетичка компетенција 

 Комуникација 

 Одговоран однос према околини 

 Одговоран однос према здрављу 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Рад с подацима и информацијама 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

Породични дом, 

школа 
 чува своју, школску и имовину других 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

физичко васпитање 

драмска секција 

ликовна култура 

 Компетенција за учење 

 Одговорно учешће у демократском 

друштву 

 Естетичка компетенција 

 Комуникација 

 Одговоран однос према околини 

 Одговоран однос према здрављу 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Рад с подацима и информацијама 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

Здравље и  одржава личну хигијену и адекватно се српски језик  Компетенција за учење 
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безбедност облачи у циљу очувања здравља 

 прати инструкције одраслих у опасним 
ситуацијама(поплаве, пожар и сл.) 

 примењује правила безбедног понашања 
на путу од куће до школе 

музичка култура 

ликовна култура 

физичко васпитање 

драмска секција 

ликовна култура 

 Одговорно учешће у демократском 

друштву 

 Естетичка компетенција 

 Комуникација 

 Одговоран однос према околини 

 Одговоран однос према здрављу 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Рад с подацима и информацијама 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

Орјентација у 

простору и 

времену 

 снађе се у простору помоћу одредница 
горе-доле, лево-десно 

 одреди време својих активности помоћу 
временских одредница 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

физичко васпитање 

драмска секција 

ликовна култура 

 Компетенција за учење 

 Одговорно учешће у демократском 

друштву 

 Естетичка компетенција 

 Комуникација 

 Одговоран однос према околини 

 Одговоран однос према здрављу 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Рад с подацима и информацијама 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

Човек ствара 

 посматрањем и описивањем предмета 
одреди својства материјала 

 учествује у извођењу једноставних 
обрада материјала 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

физичко васпитање 

драмска секција 

ликовна култура 

 Компетенција за учење 

 Одговорно учешће у демократском 

друштву 

 Естетичка компетенција 

 Комуникација 

 Одговоран однос према околини 

 Одговоран однос према здрављу 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Рад с подацима и информацијама 
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 Решавање проблема 

 Сарадња 

Разноврсност 

природе 

 разликује природу од производа људског 
рада 

 препознаје изглед земљишта у 
непосредној околини 

 идентификује биљке и животиње из 
непосредног окружења 

 препознаје облике појављивања у 
природи 

 препознаје делове тела животиња 

 препознаје улогу чулних органа 

 штеди воду и одлаже отпад на 
предвиђено места 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

физичко васпитање 

драмска секција 

ликовна култура 

 Компетенција за учење 

 Одговорно учешће у демократском 

друштву 

 Естетичка компетенција 

 Комуникација 

 Одговоран однос према околини 

 Одговоран однос према здрављу 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Рад с подацима и информацијама 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 

Начин остваривања програма 

 

Kомбиноваће се различити облици и технике рада: групни, индивидуални и радионичарски рад, примена информација 

технологије, претраживање интернета, кратки филмови. 

 практиковање у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду 

 решавање проблемских ситуација путем игроказа 

 анализирање друштвених појава и процеса 

 ликовно ставаралаштво 

 сустрети и разговори са припадницима националаних мањина  

 учествовање на школским приредбама поводом Дана школе,  8. марта, Светог Саве 

 обележавање Дана породице(15.5.) и излагање ликових радова на школској изложби 

 обилазак свих школских просторија и упознавање са њиховом наменом 

 упознавање радника школе и специфичности њиховог занимања  

 одржавање личне хигијене и хигијене учионице 

 организовање разговора са старијим чланова ученичких породица 
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 израда употребних предмета и ликовних радова поводом Нове године и Ускрса и њихово излагање на Новогодишњем вашару 

и изложбама Учитељског друштва 

 посета најближој амбулатни и разговор са медицинским радницима 

 обележавање Дана здравља (7.4.), учешће на конкурсима  

 организовање разговора са ватрогасцем и полицајцем 

 постављање проблемских ситуација у саобраћају и њихово решавање  

 едукативне шетње у околини ради упознавања са начином функционисања саобраћаја 

 израда макета саобраћајних средстава и раскрсница 

 израда "временске линије" 

 успостављање режима дана 

 извођење огледа и учешће на фестивалу науке у оквиру Дечије недеље  

 посета најближој занатској радионици 

 прављење колекције природних и вештачких материјала 

 радионица са родитељима и израда украсних и употребних предмета од дрвета глине и вуне 

 излети у природи са истраживачким задацима 

 израда рељефа са њиховим елементарним облицима 

 прављење збирке земљишта 

 прављење хербаријума 

 сађење и гајење украсних биљака у учионици и школском дворишту 

 обилазак биолошког кабинета и упознавање са препаратима 

 обележавање Дана планете земље (21.3.) и учешће на ликовним конкурсима. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Усмене провере, писмене провере, практични радови, активност на часовима, излагање и представљање на изложбама, учешће 

у дебати и дискусији, писање домаћих задатака, учешће у различитим облицима групног рада, збирка одабраних ученичких радова 

(портфолијо), примена стечених знања, самосталност, показане вештине у коришћењу материјала. 
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1.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Разред: први 

 

Циљ: Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 

деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.  

 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

Ликовна култура и 

окружење 

 описује, својим речима, визуелне карактеристике 
по којима препознаје облике и простор; 

 пореди своје утиске и утиске других о 
уметничким делима; 

 одређује положај облика у простору и равни; 

 црта на различитим подлогама и форматима 
папира; 

 користи материјал и прибор у складу са 
инструкцијама; 

 обликује једноставне фигуре од меког материјала; 

 бира начин спајања (самостално) најмање два 
материјала; 

 преводи једноставне појмове и информације у 
ликовни рад; 

 изражава, материјалом и техником по избору, 
своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и 

опажања; 

 преобликује, сам или у сарадњи са другима, 
употребне предмете мењајући им намену; 

 изражава познате појмове мимиком и покретом 
тела без звука; 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпитање Компетенција за 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Сарадња 

Односи у видном 

пољу 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Обликовање 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 
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Светло и сенка 

 повезује одабрану установу културе са њеном 

наменом; 

 поштује договоре и правила понашања и 
облачења приликом посете установама културе. 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Споразумевање 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 
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1.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Разред: први 

 

Циљ: Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и 

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

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

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 објасни својим речима утиске о слушаном 
делу, особине тона, доживљај прегласне 

музике и њеног утицаја на тело и зашто је 

тишина важна; 

 разликује одабране звукове и тонове, певање/ 
свирање; хор/ један певач/ група певача; 

оркестар/ један свирач/ група свирача, боју 

различитих певачких гласова и инструмената и 

музичке изражајне елементе; 

 препозна музички почетак и крај и понављање 
теме или карактеристичног мотива у 

слушаном делу; 

 повезује музичко дело у односу на њему 
блиске ситуације, врсту гласа и боју 

инструмента са карактером дела; 

 поштује договорена правила понашања при 
слушању музике; 

 користи самостално или уз помоћ одраслих 

доступне носиоце звука 

МК. 1.2.1. 

МК. 1.2.2. 

МК .1.2.3. 

МК. 1.2.4. 

МК. 2.2.1. 

МК. 2.2.2. 

МК. 3.2.1. 

МК. 3.2.2. 

МК. 3.2.3. 

српски језик 

свет око нас 

ликовна култура 

енглески језик 

математика 

дигитални свет 

верска настава 

Способан је да самостално и у 

сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања; 

користи могућности 

ваншколског учења; негује и 

развија лична интересовања. 

Препознаје и развија сопствене 

стваралачке способности и 

креативност у свим 

уметничким и неуметничким 

пољима свог деловања.  

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 изговара у ритму уз покрет бројалице; 

 пева по слуху песме различитог садржаја и 

МК. 1.3.1. 

МК. 1.3.2 

МК. 3.3.1. 

српски језик 

физичко и 

здравствено 

Конструктивно, аргументовано 

и креативно доприноси раду  

групе  , усаглашавању и 
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расположења; 

 пева по слуху уз покрет народне песме, 
музичке игре; 

 примењује правилан начин певања и 
договорена правила понашања у групном 

певању и свирању; 

 свира по слуху звучне ономатопеје и 
илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и 

песме, једноставне аранжмане, свирачке 

деонице у музичким играма; 

 повезује почетне тонове песама-модела и 
једноставних наменских песама са бојама, 

ритам са графичким приказом; 

 објашњава својим речима доживљај свог и 
туђег извођења; 

васпитање 

свет око нас 

ликовна култура 

математика 

енглески језик 

дигитални свет 

верска настава 

остварењу заједничких 

циљева. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШ

ТВО 

 учествује у школским приредбама и 
манифестацијама; 

 направи дечје музичке инструменте; 

 ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању 
ритмичку целину помоћу различитих извора 

звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и 

музичке игре помоћу различитих извора звука, 

музичко питање и одговор на ритмичким 

удараљкама, једноставну мелодију на краћи 

задати текст; 

 изабере према литерарном садржају 
одговарајући музички садржај. 

МК. 1.4.1. 

МК. 1.4.2. 

МК. 1.4.3. 

МК. 1.4.4. 

МК. 3.4.1. 

МК. 3.4.2. 

МК. 3 4.3. 

ликовна култура 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

српски језик 

свет око нас 

 дигитални свет 

Негује своју националну 

културну баштину и активно 

учествује у интеркултуралном  

дијалогу. 

 

Начин остваривања програма: 

 

Начин остваривања програма музичке културе у првом разреду основне школе се огледа у прожимању и садејству свих тема и 

наставних јединица које су предвиђене наставним програмом. Музику од почетка треба повезивати са што више догађаја у животу 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

40 
 

детета. Пре свега треба подстицати развој личног односа према музици кроз активно слушање музике, лично музичко изражавање 

ученика, кроз извођење музике и музичко стваралаштво. Програм се остварује кроз интеграцију са другим предметима чиме се 

подстиче целокупни ментални и психо-моторни потенцијал ученика. Музичке активности као што су говор у ритму, певање, свирање, 

покрет уз музику и слушање музике остварују се кроз бројалице, песме, ритмичке аранжмане и разноврсне композиције за слушање 

музике. Покрет и певање треба повезивати кроз извођење народних, музичких и дидактичких игара. Свирање се реализује на дечјим 

ритмичким и алтернативним инструментима кроз извођење пулса, извођење ритма, груписање удара и ономатопеју звучних 

илустрација. Музичко стваралаштво се развија кроз: импровизацију игре/покрета на одређену музику, израду ритмичких 

инструмената од различитих материјала, музичке квизове, компоновање мелодије на задати текст, илустрацију доживљаја музике и 

сл. Начине остваривања програма треба прилагодити могићностима конкретног одељења. Корелација са другим предметима ставља 

ученика у позицију да буде истраживач, креатор и извођач. На тај начин развијамо и дух заједништва кроз рад у групама, као и 

комуникацијске вештине. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

С обзиром на специфичност предмета музичке културе праћење и вредновање наставе и учења  огледа се највише у ученичком 

живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике. Зато наставу и учење треба вредновати у 

смислу изражајног и стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела. И најскромније музичке импровизације, 

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

мотивисаност ученика. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је описно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.Врши се кроз напредовање ученика (мање је од очекиваног, стално али 

спорије, на очекиваном нивоу и изнад очекиваног нивоа) и ангажовање ученика (у мањој мери, повремено или стално). 
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1.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВАСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред: први 

 

Циљ: учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања 

из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Међупредмет

но 

повезивање 

Међупредметне компетенције 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Први ниво 

1. Правилно изводи вежбе обликовања 
2. Скокове и прескоке изводи са већом 

висином и даљином 

3. Брзо трчи са и без промене правца 
4. Трчи и учествује у игри дуже време 

без замора 

Други ниво 

1. Изводи вежбе обликовања са 
неправилним држањем 

2. Скокове и прескоке изводи са мањим 
висинама и даљином 

3. Спорије трчи 

4. Учествује у игри, али се замара 

Трећи ниво 

1. Није заинтересован за вежбање 

2. Избегава учешће у игри 

3. Није достигао већину наведених 
исхода 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.1.1.5. 

ФВ.1.1.6. 

ФВ.1.1.24. 

ФВ.1.1.25. 

ФВ.1.2.4. 

Свет око нас 

Математика 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Доведе у везу физичко вежбање и 

здравље 

 Разуме сврху и значај 
вежбања, као и процесе у 

физичком вежбању 

 Примењује правила игре  

 Поштује правила понашања 
на и у објектима за вежбање 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

Први ниво 

1. Води лопту без прекида неколико пута 

ФВ.1.1.11. 

ФВ.1.1.19. 

Српски језик 

Музичка 
 Активно учествује у животу 

школе и заједнице тако што 
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2. Правилно изводи вежбе са 
реквизитима 

3. У потпуности одржава равнотежу на 
суженим просторима (линија, шведска 

клупа, ниска греда, став на једној 

нози) 

Други ниво 

1. Води лопту са честим прекидима 

2. Делимично правилно изводи вежбе са 
реквизитима 

3. Има потешкоћа са одржавањем 
равнотеже на суженим просторима 

Трећи ниво 

1. Не показује напредак  у раду 

2. Не може да одржи равнотежу на 
суженим просторима 

3. Већину вежби са реквизитима ради 
неправилно 

ФВ.1.1.13. 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.1.3.4. 

култура 

Математика 

поштује друге учеснике као 

једнако вредне аутономне 

особе и њихова људска и 

мањинска права и тако што се 

супротставља различитим 

формама насиља и 

дискриминације. 

 Примени научено у 
свакодневном животу 

 Одговорно се понаша према 
свим чиниоцима приликом 

вежбања 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Први ниво 

1. Ученик има висок степен развијености 
хигијенских навика 

2. Не показује видљиве знаке умора 
приликом вежбања 

3. Нема постуралне поремећаје ни 
телесне деформитете 

Други ниво 

1. Има делимично развијен степен 
хигијенских навика 

2. Замара се приликом дужег вежбања 

3. Не укључује се у рад приликом 
захтевнијих вежби 

Трећи ниво 

ФВ.1.2.1. 

ФВ.1.2.2. 

ФВ.1.2.3. 

ФВ.1.3.1. 

ФВ.1.3.2. 

ФВ.1.3.3. 

ФВ.2.2.3. 

 Српски 
језик 

 Свет око 
нас 

 Одељењск
а 

заједница 

 Дигитални 
свет 

 Познаје карактеристике 
основних заразних болести, 

њихове изазиваче и мере 

превенције. 

 Разуме значај лекова и 
правилног начина њихове 

употребе за очување здравља. 

 Познаје основне састојке 
хране и промене које утичу на 

њен квалитет; разуме значај 

правилне исхране и адекватне 

прераде хране за очување 

здравља. 

 Бира стил живота имајући на 
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1. Има недовољно развијене хигијенске 
навике 

2. Брзо се замара 

3. Није заинтересован за вежбање 

уму добре стране и ризике тог 

избора . 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм првог разреда остварује се у редовној настави  и ваннаставним активностима у следећим облицима рада: 

 часови редовне наставе, 3 часа недељно, 108 часова годишње; 

 спортско рекреативне активности, реализују се према интересовању ученика у складу са материјалним и просторним условима 

рада; 

 недеља школског спорта, обухвата физичке активности прилагођене узрасту и могућностима ученика, ликовне и друге 

изложбе, музичко-спортске радионице, ђачке радионице о здрављу, спорту и физичком вежбању; 

 активности у природи ( крос, спортски дан, излети ), из фонда радних дана школа организује активности у природи; 

 школска такмичења, такмичење из минимум једне елементарне игре или полигона у току школске године, ученици могу да 

учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, који су у складу са планом и 

програмом наставе и учења, као и на такмичењима од интереса за локалну заједницу. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Континуирано праћење и вредновање: 

 стања физичких способности, степен савладаности моторичких знања и умења спроводи се на основу минималних 

програмских захтева, који је утврђен на крају програмских садржаја; 

 стања здравља  и хигијенских навика, прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и одржавања личне и 

колективне хигијене; 

 достигнути ниво савладаности моторичких вештина, праћење и вредновање моторичких способности врши се на основу 

савладаности програмског садржаја – координација, гипкост, равнотежа и експлозивна снага; 

 однос према раду, однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, 

такмичењима и ваншколским активностима. 

 У првом разреду оцењивање се врши описно у три нивоа којим се одређује степен укупног психофизичког статуса ученика. 
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1.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНИ СВЕТ 
 

Разред: први 

 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за 

безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. . 

Програм наставе и учења за први разред оријентисан је на процес учења и остваривање исхода. 

 

Област / Тема Исходи Међупредметно повезивање 
Међупредметне 

компетенције 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 препозна дигиталне уређаје из окружења и 
именује неке од њих;  

 наведе неке од животних ситуација у којима 
дигитални уређаји олакшавају обављање 

послова;  

 упореди начине рада и живота људи пре и 
после појаве дигиталних уређаја; – упореди 

начине креативног изражавања са дигиталним 

уређајима и без њих;  

 користи дигиталне уџбенике за учење 
(самостално и/или уз помоћ наставника);  

 упореди дигитални и папирни уџбеник; 

Српски језик:  

Читање текстова са интернета.  

Образовне игре Математикe:  

Различити садржаји са интернета 

везани за бројеве, сабирање, 

одузимање, тестови знања. 

Ликовна култура:  

Вајање популарног лика из цртаћа 

повезати са видео записом вајања 

истог лика. Прављење различитих 

постера и паноа.  

Верска настава:  

Различити цртани филмови који 

илуструју дешавања из Библије 

Свет око нас:  

Правилно одлагање електронског 

отпада је битно за очување животне 

средине. Опасност на интернету, 

показати да нису сви добронамерни. 

Компетенција за 

учење, 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Рад с подацима и 

информацијама, 

Сарадња, 

Комуникација 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

 упореди традиционалне видове комуникације 
са комуникацијом посредством дигиталних 

уређаја;  

Српски језик:  

Читање текстова са интернета.  

Образовне игре Математика: 

Компетенција за 

учење,  Дигитална 

компетенција,  
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УРЕЂАЈА  наведе неке од карактеристика „паметног“ 
дигиталног уређаја;  

 наведе на који начин дигитални уређаји могу 
да допринесу упознавању културне баштине;  

 наведе основна правила за коришћење 
дигиталних уређаја како не би угрозио 

здравље;  

 наведе неке од здравствених ризика;  

 доведе у везу начин одлагања електронског 
отпада са загађењем животне средине;  

 наброји основне податке о личности;  

 објасни зашто саопштавање података о 
личности представља ризично понашање при 

комуникацији помоћу дигиталних уређаја;  

 именује особе или институције којима се треба 
обратити за помоћ у случају контакта са 

непримереним дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним особама или 

особама које комуницирају на неприхватљив 

начин;  

 наведе основне препоруке за руковање 
дигиталним уређајем на одговоран начин 

животне средине; 

 анализира једноставан познати 
поступак/активност и предлаже кораке за 

његово спровођење. 

Различити садржаји са интернета 

везани за бројеве, сабирање, 

одузимање, тестови знања.  

Ликовна култура:  

Вајање популарног лика из цртаћа 

повезати са видео записом вајања 

истог лика. Прављење различитих 

постера и паноа.  

Верска настава:  

Различити цртани филмови који 

илуструју дешавања из Библије 

Свет око нас:  

Правилно одлагање електронског 

отпада је битно за очување животне 

средине. Опасност на интернету, 

показати да нису сви добронамерни. 

Естетичка 

компетенција,  Рад с 

подацима и 

информацијама,   

Сарадња,  

Комуникација 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

 протумачи симболе познатог/договореног 
значења и спроведе поступак описан њима;  

 уочи и исправи грешку у симболима 
израженом упутству (алгоритму), провери 

ваљаност свог решења и по потреби га 

Српски језик:  

Читање текстова са интернета.  

Образовне игре Математика:  

Различити садржаји са интернета 

везани за бројеве, сабирање, 

Компетенција за 

учење, 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 
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поправи (самостално или сараднички);  

 доведе у везу алгоритам и понашање 
дигиталног уређај. 

одузимање, тестови знања. Ликовна 

култура:  

Вајање популарног лика из цртаћа 

повезати са видео записом вајања 

истог лика. Прављење различитих 

постера и паноа.  

Верска настава:  

Различити цртани филмови који 

илуструју дешавања из Библије 

Свет око нас:  

Правилно одлагање електронског 

отпада је битно за очување животне 

средине. Опасност на интернету, 

показати да нису сви добронамерни. 

компетенција, 

Рад с подацима и 

информацијама, 

Сарадња, 

Комуникација 

 

Начин остваривања програма: 

 

Наставник треба да креира образовну ситуацију у којој ученици могу да увиде да су дигитални уређаји свуда око њих, и да 

нису то само десктоп и лаптоп рачунари и таблети, већ и телефон, клима уређај, фрижидер, веш – машина и једни именом их зовемо 

дигитални уређаји. Навести ученике да дају примере коришћења дигиталних уређаја из свакодневног живота. Наставник треба да 

спроведе обуку ученика за коришћење дигиталних уџбеника. Омогућити ученицима да, на часу, вајају у пластелину популарни лик из 

цртаћа. Наставник користи прилику да са ученицима разговара о комуникацији са дигиталним уређајима и без њих. Ако постоји 

могућност организовати одлазак у музеј. Пре одласка на наставу у природу, посебно је значајно да наставник употреби неку од 

постојећих веб – презентација виртуелно упозна ученике са местима које ће посетити. Указати на чињеницу да се број занимања у 

којима је дигитални уређај доминантно средство за рад непрестано увећава и да отуда потиче потреба да негујемо здраве навике када 

је употреба дигиталних уређаја у питању. Нагласити да проблеми који настају са видом и коштано – мишићним системом не настају 

од употребе технологије, већ од неправилног положаја тела, претежног седења, дужег гледања без промене фокуса.Заједно излистати 

неке од здравствених ризика. Правилно одлагање електронског отпада важно је за очување здравља. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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Степен остварености циљева и прописаних, односно прилагођених исхода постигнућа у току савладавања програма предмета. 

Процењују се: 

 вештине разумевања, примена и вредновање научених поступака и процедура; рад са подацима и рад на различитим 

задацима; вештине, 

 руковање алатима и технологијама и извођење радних задатака. 

 Однос према раду 

 Праћење постављених задатака 

 Уважавање других ученика и наставника, праћење правила понашања на часу 

 доношење прибора за рад. 
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1.9 НАСТАВНИ  ПРЕМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Разред: први 

 

ЦИЉ: Упознати ученике са основним елементима религије и културе старог века. Упознати ученике са паганским митовима и 

легендама о вечном животу. Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМА 

УВОД   

ЗАЈЕДНИЦА КАО ОСНОВ ЖИВОТА 

Упознавање са појмом заједнице, са 

нарочитим акцентом на ону 

литургијског карактера. 

Српски језик, Народна традиција 

ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ БОГА, ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ 

Разумевање појма евхаристијског 

заједништва са Богом, људима и 

природом. 

Свет око нас, Ликовна култура 

НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ БОЖЈА - ХРИСТОС 

СЕ РОДИ! 

Овладавање основним хришћанским 

појмовима попут љубави Божије, 

светости, празника… 

Народна традиција, Српски језик 

ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА СА БОГОМ 
Разумевање појма обећања Божијихи 

заједнице са Њим 
Грађанско васпитање, Ликовна култура 

ХРИСТОВА ЉУБАВ ПРЕМА ЧОВЕКУ И 

СВЕТУ 
Конципирање односа Човек-Бог-свет Свет око нас 

НАША БРИГА О СВЕТУ (ТВОРЕВИНИ 

БОЖЈОЈ) 

Брига човекова о свету (као 

творевини Божијој), екологија 
Свет око нас 

 

Начин остваривања програма 

 

Узимајући у обзир захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка 

решења, требало би водити рачуна о психолошким чиниоцима извођења наставе, тј. о 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 и остварености 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 (ЗАЈЕДНИЦА КАО ОСНОВ 

ЖИВОТА, ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ БОГА, ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ, НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ РОДИ!, 

ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА СА БОГОМ, ХРИСТОВА ЉУБАВ ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ, НАША БРИГА О СВЕТУ (ТВОРЕВИНИ 

БОЖЈОЈ)) 
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1.10 НАСТАВНИ  ПРЕМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред: први 

 

ЦИЉ: Општи циљ предмета грађанско васпитање , сазнање о себи и другима је подстицање развија личности и социјалног сазнања 

код ученика првог разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у 

процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, 

компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Упознавање родитељи 

ученици 

 олакшавање процеса адаптације на школску средину и 
подстицање соц. интеграције 

Српски језик 

Свет око нас 

Свест о себи времеплов моје 

бриге 

 подстицање развоја сазнања о себи о сопственим осећањима 
и потребама, свести о личном идентитету и о способности, 

самопоштовања и самопоуздања 

Српски језик 

Свет око нас 

Комуникација, Осећања, 

неспоразим, надимци, 

тужакање 

 изражавање и комуникација осећања, проширивање знања и 
умења за решавање, итд. Проблема, учење технике за 

превладавање непријатних емоција 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Сарадња, Снови, Бес 
 подстицање социјалног сазнања , разумевања и прихватање 

међусобних сразлика, учење видова самопотврђивања без 

агресивности и уз уважавање других 

Српски језик 

Свет око нас 

Страхови, Туга 
 развијање комуникативне способности, конструктивног 

разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима 
Српски језик 

Свет око нас 

Пријатељство 
 упознавање ученика са дечијим правима и подстицање и 

оспособљавање ученика за активну партиципацију у животз 

школе 

Српски језик 

Свет око нас 

Презентација  евалуација 
Српски језик 

Свет око нас 
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Начин остваривања програма: 

 

Настава ће се изводити у учионици, природи (парк). Такође, настава ће се реализовати  (уколико постоје услови) кроз  посете 

школској и градској библиотеци, Завичајном музеју.  

Настава ће се реализовати кроз радионице, симулације, играњем улога, студије случаја, дискусије, мини истраживања и 

једноставне акције. 

Биће коришћене следеће методе: монолошка, дијалошка, метода развоја, радионичарска, истраживачка, игра улога, игра, 

демонстративна. 

Од облика рада заступљени су фронтални, групни, индивидуални и рад у пару. 

 

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. 

У процесу оцењивања узеће се у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, 

креативност и др.) Оцењивање је описно. Производи рада (цртежи, панои) чувају се и излажу у учионици или холу школе. 
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2. ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 
 

ПЛAН НAСTAВE И УЧEЊA ЗA ДРУГИ РАЗРЕД OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

 

Рeд. 

брoj 
A. OБAВEЗНИ ПРEДMETИ 

ДРУГИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Српски jeзик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Maтeмaтикa 5 180 

4. Свeт oкo нaс 2 72 

5. Ликoвнa културa 2 72 

6. Mузичкa културa 1 36 

7. Физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

У К У П Н O: A 21
 

756
 

Рeд. 

брoj 
Б. ИЗБOРНИ ПРOГРAMИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање
3 

1 36 

У К У П Н O: Б 1
 

36
 

У К У П Н O: A+Б 22 792 

 

                                                           
3
Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми. 

 

Рeд. 

брoj 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ДРУГИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Редовна настава 22
 

792
 

2. Допунска настава 1 36 

3. Настава у природи
** 7-10 дана 

годишње 

 

Рeд. 

брoj 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ДРУГИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности
4 

1-2 36-72 

3. Екскурзија
 

1-3 дана годишње 

 

ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

 

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

могућностима ученика. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. 

Садржаји 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 

                                                           
4
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

** 
Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних. На путу остваривања циља и исхода кључна је улога 

наставника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. 

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

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

зajeдништвa. 

Приликoм плaнирaњa нaстaвe и учeњa пoтрeбнoje рукoвoдити сe: 

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

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

прeдмeтa; 

 пaртиципaтивним и кooпeрaтивним aктивнoстимa кoje oмoгућaвajу сaрaдњу; 

 прeвaсхoднo aктивним и искуствeним мeтoдaмa нaстaвe и учeњa; 

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

живoтним искуствимa учeникa и пoдстицaњeм примeнe нaучeнoг у свaкoднeвнoм живoту; 

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

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

пoстигнутoм стeпeну рaзвoja кoмпeтeнциja учeникa.  

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

 

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

укључивaњa у шкoлoвaњe, нeдoвoљнoг пoзнaвaњajeзикa и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнaoбрaзoвнa пoдршкa, израдиће се 

индивидуaлни oбрaзoвни плaн и он је саставни део школског програма. Његов циљ је пoстизaњeoптимaлнoг укључивaњa тaквих 

учeникa у рeдoвaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд и њихoвooсaмoстaљивaњe 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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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

Прaћeњe нaпрeдoвaњa и oцeњивaњe пoстигнућa учeникaje фoрмaтивнo и сумaтивнo и рeaлизуje сe у склaду сa Прaвилникoм 

ooцeњивaњу учeникa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу. Нaстaвник ће кoнтинуирaнo и нa примeрeн нaчин укaзивати учeнику 

нaквaлитeт 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 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. 
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2.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: други 

 

Циљ: Циљ наставе српског језика је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог 

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

одабраних књижевних, позоришних и других уметничких остварења из српске и светске баштине.  

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

Књижевност 

 разликује књижевне врсте: песму, причу, басну, 
бајку, драмски текст; 

 одреди главни догађај, време и место дешавања у 
прочитаном тексту; 

 одреди редослед догађаја у тексту; 

 уочи главне и споредне ликове и разликује њихове 
позитивне и негативне особине; 

 разликујее стих и строфу; 

 уочи стихове који се римују; 

 објасни значење пословице и поуке коју уочава у 
басни; 

 наведе једноставне примере поређења текстова и 
свакодневног живота; 

 чита текст поштујући интонацију реченица/стиха; 

 изражајно рецитује песму; 

 изводи драмске текстове; 

 износи своје мишљење о тексту; 

 разликује глас и слог и препознаje самогласнике и 

сугласнике; 

 разликује врсте речи у типичним случајевима; 

1СЈ.1.5.1. 

1СЈ.1.5.2. 

1СЈ.1.5.3. 

1СЈ.2.5.1. 

1СЈ.2.5.2. 

1СЈ.2.5.3. 

1СЈ.2.5.4. 

1СЈ.2.5.5. 

1СЈ.3.5.1. 

1СЈ.3.5.2. 

1СЈ.3.5.3. 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

Математика 

 Компетенције за 

учење; 

 Естетичка 
компетенција; 

 Комуникација; 

 Одговоран однос 

према околини; 

 Одговоран однос 

према здрављу; 

 Рад с подацима и 

информацијама; 

 Решавање проблема; 

 Сарадња; 

 Дигитална 
компетенција. 

Језик 

(граматика, 

правопис и 

ортоепија) 

1СЈ.1.2.1. 

1СЈ.1.2.2. 

1СЈ.1.2.3. 

1СЈ.1.2.4. 

1СЈ.1.2.5. 

1СЈ.1.2.6. 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

Математика 
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 одређује основне граматичке категорије именица и 
глагола; 

 разликује реченице по облику и значењу; 

 поштује и примењује основна правописна правила; 

 влада основном техником читања и писања 

латиничког текста; 

 пронађе експлицитно исказане информације у 

једноставном тексту (линеарном и нелинеарном); 

 користи различите облике усменог и писменог 
изражавања: препричавање, причање, описивање; 

 правилно састави дужу и потпуну реченицу и споји 
више реченица у краћу целину; 

 учествује у разговору и пажљиво слуша 

саговорника; 

 разликује основне деловe текста (наслов, пасус, име 

аутора, садржај); 

 изражајно чита ћирилички текст. 

1СЈ.1.2.7. 

1СЈ.1.2.8. 

1СЈ.2.2.1. 

1СЈ.2.2.2. 

1СЈ.2.2.3. 

1СЈ.2.2.4. 

1СЈ.2.2.5. 

1СЈ.2.2.6. 

1СЈ.2.2.7. 

1СЈ.2.2.8. 

1СЈ.3.2.1. 

1СЈ.3.2.2. 

1СЈ.3.2.3. 

1СЈ.3.2.4. 

1СЈ.1.4.1. 

1СЈ.1.4.2. 

1СЈ.1.4.3. 

1СЈ.2.4.1. 

1СЈ.2.4.2. 

1СЈ.2.4.3. 

1СЈ.2.4.4. 

Језичка 

култура 

1СЈ.1.3.1. 

1СЈ.1.3.2. 

1СЈ.1.3.3. 

1СЈ.1.3.4. 

1СЈ.1.3.5. 

1СЈ.1.3.6. 

1СЈ.1.3.7. 

1СЈ.2.3.1. 

1СЈ.2.3.2. 

1СЈ.2.3.3. 

1СЈ.2.3.4. 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

Математика 

 Компетенције за 

учење; 

 Естетичка 
компетенција; 

 Комуникација; 

 Одговоран однос 

према околини; 

 Одговоран однос 

према здрављу; 

 Рад с подацима и 

информацијама; 
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1СЈ.2.3.5. 

1СЈ.2.3.6. 

1СЈ.2.3.7. 

1СЈ.2.3.8. 

1СЈ.0.1.1. 

1СЈ.0.1.2. 

1СЈ.0.1.3. 

 Решавање проблема; 

 Сарадња; 

 Дигитална 
компетенција 

 

Начин остваривања програма: 

 

Начин остваривања програма у оквиру предмета Српски језик зависи од резултата претходних испитивања предзнања ученика, 

односно од састава одељења. Полазећи од тих резултата (иницијални тестови) примењују се адекватне наставне методе технике и 

поступци у савладавању наставних садржаја. Ученицима који знају да читају и пишу треба давати диференциране задатке у складу са 

њиховим могућностима (наставни листићи, препричавање прочитаног текста, писање одговора на постављена питања о прочитаном 

тексту). У припремном периоду за читање и писање реализују се следећа вежбања: вежбе у посматрању (запажање значајних 

појединости, развијање аналитичког посматрања), вежбе у слушању. Са циљем развијања културе усменог изражавања примењују се 

следеће методе: препричавање текста, позоришне представе,причање на основу непосредног посматрања и маште и причања на 

основу низа слика. Велику примену има аналитичка,синтетичка,аналитичко-синтетичка метода. Примењују се вежбе артикулације 

(чист, јасан и правилан изговор гласова). Моторичке вежбе: вежбање покрета руке, шаке и прстију. Писање различитих црта и линија, 

једноставно, спонтано и ликовно изражавање. Све ове вежбе се организују непрекидно. Према резултатима претходног испитивања и 

према индивидуалном напредовању ученика у одељењу наставу треба изводити на више нивоа, уз примену принципа 

индивидуализације без обзира на поступак (монографски, групни, комплексни) за који се определио учитељ. Децу треба постепено 

уводити у савладавање технике читања. Писање се учи: преписивањем, диктатом, одговарањем на питања, допуњавањем реченица, 

састављањем прича на основу слика, препричавањем и самосталним писменим изражавањем, аутодиктатом. За усавршавање читања и 

писања користе се систематска вежбања: гласно читање, тихо читање текста, флексибилно читање,процена степена разумевања 

прочитаног, читање по улогама. Учење другог писма- латинице реализује се у другом полугодишту другог разреда. Пожељно је да се 

прво усвајају штампана слова, потом писана,јер такав методички приступ пружа више могућности за вежбање. Слова се обрађују 

групно и то следећим редоследом: прво се обрађују слова која су иста у ћирилици и латиници, затим слова која су потпуно различита 

у ћирилици и латиници и на крају слова која су истог облика а различито се изговарају (принцип поступности од лакше ка тежем).У 

другом разреду у оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања а у 

каснијим разредима у концентричним круговима ови садржаји се изучавају поступно и селективно. Ученици се постепено и логички 

уводе у морфолошке и синтаксичне законитости. Речи увек треба обрађивати у реченици у којој се запажају њихове функције, начини 
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и облици. Правопис се савлађује путем систематских вежбања које се организују често, разноврсно и различитих облика писмених 

вежби. У настави граматике треба примењивати индуктивно-дедуктивну и аналитичко-синтетичку методу. Пожељно је да текст на 

коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке вежбе буду део ученичких домаћих задатака. У обради 

нових садржаја пожељно је применити следеће методе: коришћење погодног полазног текста на коме се увиђа и објашњава 

одговарајућа језичка појава, коришћење исказа говорних ситуација, илустровање и графичко представљање језичких појмова и 

њихових односа. Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају.Тумачење текста у млађим разредима представља 

изузетно сложен и деликатан програмски захтев. Он је у функцији даљег усавршавања гласног читања,уз постепено увођење у 

технику читања у себи, као и усвајање основних појмова, односа и релација које садржи у себи прочитани текст. Важно је да ученик 

добије повратну информацију од учитеља о свом читању наглас, шта евентуално треба мењати да би постало још боље.У оквиру 

подручја језичке културе, преко различитих вежби у говору и писању до ученичког самосталног излагања мисли и осећања у току 

наставе, али и у свим животним околностима у школи и ван ње, где је правилно језичко комуницирање услов за потпуно 

споразумевање треба радити у континуитету. Применом адекватних техника и метода радити на правилној артикулацији гласова, 

графичкој употреби писма, примени стандардног књижевног језика у говору, читању и писању, препричавању, писању и описивању, 

богаћењу речника. Програмски садржаји језичке културе симултано се остварују већ у периоду припрема за читање и писање. 

Касније она постаје основа за остварење наставних садржаја из осталих подручја овог предмета. Тиме језичка култура у највећој мери 

доприноси јединству целовитости наставе српског језика и чини да се она реализује у функционалном повезивању различитих 

програмских садржаја који се најбоље остварују управо у таквој методичкој повезаности. У оквиру предмета Српски језик наставник 

на часовима примењује и комбинује више метода у зависности од наставне јединице,садржаја и типа часа (обрада, утврђивање). 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и вредновање треба обављати на примерен налин. Ученик се информише о квалитету свог постигнућа тако што ће му 

повратна информација бити довољно јасна и информативна како би била подстицајна за његово даље напредовање. Она треба да буде 

изречена правовремено, дата у току часа или непосредно након провере или активности, треба да буде јасна, конкретна и садржајна. 

Поред тога, треба да буде увек усмрена на могућности ученика, а не на његову личност, позитивна и да садржи оне елементе који су 

за похвалу. Ученике треба храбрити да процењују сопствени напредак и напредак других у остваривању исхода овог наставног 

предмета. Вредновање напредовања врши се кроз: разговор, тестирање, едукативних игара, креативне активности, домаће задатке, 

читалачке дневнике, диктате, саставе, приче у сликама, итд. 
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2.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: други 

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

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

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

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

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Лични идентитет 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 представи себе и другога 

 разуме јасно постављена питања личне 
природе и одговара на њих 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.10. 

1.1.13. 

Српски језик 

Породица и уже окружење 

 разуме једноставне исказе којима се 
изражава припадање-неприпадање, 

поседовање-непоседовање и реагује на њих 

 тражи и даје једноставне исказе којима се 
изражава припадање-неприпадање, 

поседовање-непоседовање 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.10. 

1.1.13. 

Српски језик 

Свет око нас 

Географске особености 

 разуме једноставна обавештења о положају 
у простору и реагује на њих 

 тражи и пружа једноставна обавештења о 
положају у простору 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.3.1 

Свет око нас 

Србија-моја домовина 

 разуме једноставне описе бића, предмета и 
места 

 опише бића и предмете користећи 
најједноставнија језичка средства 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.3.1 

Свет око нас 
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Становање-форме,навике 

 разуме једноставна обавештења о положају 
у простору и реагује на њих 

 тражи и пружа једноставна обавештења о 
положају у простору 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.3.1 

Свет око нас 

Живи свет-

природа,љубимци,очување 

животне средине 

 разуме једноставне описе бића, предмета и 
места 

 препозна и именује бића . предмете и места 
из непосредног окружења 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

Свет око нас 

Временско искуство и 

доживљај времена 

 разуме и саопшти временске исказе који се 
односе на хронолошко и метеролошко време 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

Свет око нас 

Школа и школски живот 

 разуме једноставне описе бића, предмета и 
места 

 препозна и именује бића . предмете и места 
из непосредног окружења 

 разуме и саопшти једноставне исказе који се 
односе на бројеве и количине 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.13. 

Српски језик 

Математика  

Млади-живот деце и омладине 

 поздрави и отпоздрави 

 представи себе и другог 

 разуме јасно постављена питања личне 

природе и одговара на њих 

 упути на заједничку активност 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.10. 

1.1.13. 

Свет око нас 

Здравље и хигијена 

 изрази основне потребе, осете, осећања 
кратким и једноставним језичким 

средствима 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

Свет око нас 

Физичко васпитање 

Емоције-љубав према 

породици и друговима 

 разуме свакодневне исказе у вези са 
непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.8. 

1.1.4. 

1.1.14. 
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Превозна средства 
 препозна и именује бића . предмете и места 

из непосредног окружења 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

Свет око нас 

Временске прилике 

 разуме и саопшти временске исказе који се 
односе на хронолошко и метеролошко време 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.9. 

1.3.1 

Свет око нас 

Уметност за децу (нарочито 

модерна књижевност за децу, 

пригодне традиционалне и 

модерне песме) 

 рауме позив и реагује на њега 

 разумевање и давање једноставних 
упутстава 

1.1.6. 

1.1.3. 

1.3.1 

Музичка култура 

Обичаји и традиција, фолклор, 

прославе(рођендани,празници) 

 упути једноставно исказане честитке  

 разуме једноставно исказане честитке и 
реагује на њих 

1.1.6. 

1.1.8. 

Музичка култура 

Свет око нас 

Слободно време-забава, 

разонода,хобији 

 разуме једноставне исказе који се односе на 
изражавање способности 

 тражи информацију о тућим способностима 
и саопшти шта он други може или не може 

да уради 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.8. 

1.1.10. 

1.1.13. 

Свет око нас 

Исхрана и гастрономске 

навике 

 разуме једноставне исказе за изражавање 
допадања-недопадања и реагује на њих 

 тражи мишљење и изражава допадање-
недопадање једноставним језичким 

средствима 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.8. 

1.1.10. 

1.1.14. 

Свет око нас 

Путовања 

 разуме кратка и једноставна упутства и 
налоге 

 даје кратка и једноставна упутства и налоге 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.15. 

1.3.2. 

Свет око нас 
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Мода и облачење 

 разуме једноставне описе бића, предмета и 
места 

 опише бића и предмете користећи 
најједноставнија језичка средства 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.14. 

Српски језик 

Спорт 

 разуме једноставне исказе који се односе на 
изражавање способности 

 тражи информацију о тућим способностима 

и саопшти шта он други може или не може 

да уради 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.14. 

Свет око нас, Физичко 

васпитање 

Вербална и невербална 

комуникација, конвенције 

понашања и опхођења 

 поздрави и отпоздрави 

 упути кратке и једноставне молбе 

 искаже и прихвати захвалност и извињење 
на једноставан начин 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.10. 

1.1.15. 

Српски језик  

 

Начин остваривања програма: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

картице, постери и слике.  

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

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

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

је посматрање усменог језичког понашања ученика у току наставних активности, односно индивидуалног рада, и рада у паровима, и 

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

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

ученика према предмету и практични радови ученика. Оцењивање се врши и кроз низ тестова, иницијални,дијагностички  на почетку 

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

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

ученичким портфолијима 
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2.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 
 

Разред: други 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије 

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

писмом ипримени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира 

основ за даљиразвој математичких појмова. 

 

Област / 

Тема 
Исходи Стандарди 

Међупредметно 

повезивање 
Међупредметне компетенције 

Природни 

бројеви до 

100 

 одреди десетице најближе датом броју, 

 усмено сабира и одузима бројеве до 100, 

 користи појмове чинилац, производ, 
дељеник, делилац,количник, садржалац, 

 примени замену места издруживање 
сабирака и чинилаца ради лакшег 

рачунања, 

 усмено множи и дели у оквиру прве 

стотине, 

 израчуна вредност бројевног израза са 
највише две операције, 

 реши текстуални задатак постављањем 

израза са највише две рачунске операције и 

провери тачност решења, 

 одреди непознати број у једначини са 

једном аритметичком операцијом, 

 одреди делове дате величине, 

 изрази одређену суму новца преко 

различитих апоена, 

 прочита број записан римским цифрама и 

1MA.1.1.1. 

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.3. 

1МА.1.1.4. 

1МА.1.1.5. 

1МА.1.3.2. 

1MA.2.1.1. 

1МА.2.1.2. 

1МА.2.1.4. 

1МА.2.1.5. 

1MA.3.1.1. 

1МА.3.1.3. 

1МА.3.1.4. 

Ликовна култура: 

(Тумачење ; 

Супротности;) 

Музичка култура: 

(Изговор бројалице у 

ритму уз покрет.) 

Свет око нас: 

(Сналажење у насељу 

помоћу адресе) 

Физичко и 

здравствено 

васпитање: (Вежбе 

обликовања са и без 

реквизита.) 

Српски језик: (Језичка 

култура и Језик) 

 Компетенција за 
целоживотно учење 

 Комуникација 

 Рад с подацима и 

информацијама Дигитална 

компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 Естетичка компетенција 

 Предузимљивости 
оријентација ка 

предузетништву 
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напише дати број римским цифрама, 

 прикаже мањи број података у таблици и 

стубичастим дијаграмом, 

 уочи правило и одреди следећи члан 

започетог низа 

Геометрија 

 разликује дуж, полуправу и праву, –15. 

одреди дужину изломљене 

линије(графички и рачунски), 

 одреди обим геометријске фигуре, 

 Нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на 

квадратној мрежи и тачкастој мрежи, 

 уочи подударне фигуре на датом цртежу, 

 уочи симетричне фигуре, 

 допуни дати цртеж тако да добијена фигура 

буде симетрична уодносу на дату праву 

 

1МА.1.2.2. 

1МА.1.2.3. 

1MA.2.2.1. 

1МА.2.2.2. 

1MA.1.2.1. 

Ликовна култура: 

(Облици ; Простор) 

Свет око нас: (Рељеф; 

Материјали; Типови 

насеља) 

Српски језик: (Језичка 

култура) 

 Компетенција за 
целоживотно учење 

 Комуникација 

 Рад с подацима и 

информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговоран однос према 
здрављу 

 Естетичка компетенција 

 Предузимљивост и 
оријентација ка 

предузетништву 

Мерење и 

мере 

 изрази дужину у различитим јединицама за 

мерење дужине, –22. измери дужину дужи 

и нацрта дуж дате дужине, 

 чита и запише време са часовника, 

 користи јединице за време у једноставним 

ситуацијама 

1МА.1.2.2. 

1МА.1.2.3. 

1МА.1.4.1. 

1МА.2.4.1. 

1МА.2.4.2. 

1МА.2.4.5. 

1МА.3.4.1. 

Свет око нас: 

(Сналажење у 

времену у односу на 

временске одреднице. 

Средства за мерење 

времена: часовник, 

календар, лента 

времена) 

Српски језик: (Језик и 

Језичка култура) 

Ликовна култура: 

(Материјали – 

 Компетенција за 
целоживотно учење 

 Комуникација 

 Рад с подацима 
иинформацијама 

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Предузимљивости 
оријентација ка 

предузетништву 
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Својства материјала 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају бројеве природног низа и број нула; Издвајањем различитих 

колекција објеката врши се  пребројавање и записивање бројева цифрама чиме се учи "аритметичка азбука" и истиче независност 

броја; Узастопно бројање наводи их на откривање законитости формирања низа бројева; После обраде операција сабирања и 

одузимања  уводе се операције множења и дељења Ученици прво упознају својства операције, а затим објашњавање начина 

рачунања; операције се врше усмено Ученици најпре упознају облике геометријских тела. Затим најпростије геометријске фигуре: 

линије, тачку, дуж, па тек онда правоугаоник, квадрат, угао троугао, круг, права, раван, квадар,коцка.  У раду примењујемо различите 

облике и методе рада као и провере постигнућа образовних стандарда. Настојимо да се јасно и правилно изражавамо на часу; да 

проверавамо да ли су ученици исправно разумели питања и упутства; да охрабрујемо ученике да износе своја мишљења; омогућавамо 

ученику да размисли после постављеног питања; сваком ученику се обраћамо с уважавањем; водимо рачуна да ученици пажљиво 

слушају једни друге; подстичу солидарност и одговорност у групном раду; подстичемо ученике да заједнички траже нова решења 

задатака. Прилику да ученици који имају склонсти, за математику, испробају своје умеће омогућавамо учешћем на такмичењима 

„Мислиша“ и „Кенгур без граница“.Сви ученици добијају сертификат о учешћу али добијау могућност и пласирање на вишем нивоу 

такмичења, овим такмичењем ученицима омугућавамо да сагледају своје домене у математици као и развијање такмичарског 

духа.Примењујемо различите облике, методе и технике рада ( метода дијалога, метода решавање проблема, метода 

демонстрације,учење путем открића,метода игре,истраживачки метод и аналитичко-синтетички, групни облик рада, рад у пару..) у 

зависности од садржаја и циљева часа; на часу остварујемо све фазе према плану; динамику рада прилагођавамо могућностима 

ученика; употребљавамо расположива наставна средства и материјале (уџбеници и наставни листови, радне свеске, модели 

геометријских тела и ликова, картице са занимљивим задацима,предмети из околине са одређеним својствима, цртежи и слике, 

таблице, презентације за математичке игре и нове наставне јединице) ; током часа резимирамо обрађено градиво; задатке за рад 

одређујемо према могућностима ученика; процењујемо рационалност и организацију наставног процеса и на основу тога 

примењујемо разноврсне методе и облике рада .Подстичемо радозналост и интересовање ученика; настојимо да примере које дајемо 

буду занимљиви и повезани са искуством ученика; да су задаци изазовни за ученике и траже примену наученог; да прецизним 

упутствима усмеравамо рад ученика;уводимо нове технике и технологије у учењу (рад на рачунару, презентације), дајемо подршку 

ученицима да самостално решавају задатке; упућујемо ученике у истраживачки рад; похвалама мотивишемо ученике.Упућујемо 

ученике на коришћење додатне литературе,интернета ,енциклопедије ради израде паноа.Упућујемо ученике на коришћење 

електронског уџбеника,игролике активности и употребу едукативних апликација на интернету. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и у континуитету, као резултат систематског праћења ученика. Оцењивање 

се врши у складу са прописаним правилима о оцењивању ученика. Примењујемо формативно и сумативно оцењивање и увиђамо везу 

између квалитета сопственог рада и оцена својих ученика. Процена успешности наставе је у директној вези са оценама ученика и 

важан је фактор у даљем планирању рада. У другом разреду се ученици по први пут оцењују бројчано па им је потребна подршка 

учитеља у виду: указивања на оно што је успешно урађено у претходној фази рада; конкретног усмерења на оно што је још потребно 

да науче или ураде; сугестија о различитим начинима рада у наредној фази учења;  подстрека када покажу напредак у учењу,а све то 

постижемо континуираним праћењем постигнућа ученика и њиховим усмеравањем. Вреднујемо активности и доприносе сваког 

ученика. Оцењивањем проверавамо степен усвојеног знања и ниво разумевања, проверавамо способност примене стечених знања и 

способности. Знања ученика процењујемо на различите начине (усмене и писане провере, математички диктати, практична мерења, 

одељенска такмичења...). При оцењивању узимамо у обзир залагање ученика. Из уочених резултата коригујемо начин рада и садржај 

часа. Унапређујемо квалитет рада школе редовним планирањем и припремањем, одржавањем огледних часова, стварањем школе по 

мери детета водећи рачуна о индивидуалним потребама, могућностима и способностима ученика. 
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2.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СВЕТ ОКО НАС 
 

Разред:други 

 

Циљ:Циљ наставног предмета Свет око нас је да ученици упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот 

уњему. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 
Међупредметне компетенције 

Жива и 

нежива 

природа 

 прави разлику између природе и 

производа људског рада 

 зна ко и шта чини живу инеживу 
природу 

 препознаје и разуме заједничке 

карактеристике живих бића 

 зна да класификује жива бићапрема 
једном од следећихкритеријума: 

изгледу, начинуисхране, кретања 

иразмножавања 

 препознаје и именује деловетела 

живих бића 

1ПД.1.1.1. 

1ПД1.1.2. 

1ПД.1.1.5. 

1ПД.1.2.3. 

1ПД.2.1.1. 

1ПД.2.1.4. 

1ПД2.2.3. 

1ПД2.2.4. 

1ПД.3.1.1. 

1ПД.3.1.2. 

српски језик 

математика 

чувари природе 

грађансковаспитање 

дигитални свет • 

ликовна култура 

музичка култура 

еколошкасекција 

физичко и здравствено 

васпитање 

Одговоран однос према 

околини: 

 Познаје како људске 

активности могу да унапреде 

или угрозе животну средину 

 Разуме концепт безбедног 

окружења (вода, ваздух, 

земљиште) за живот људи. 

Одговоран однос према 

здрављу: 

 Познаје факторе који 

доприносе здрављу или га 

угрожавају 

 Примењује мере заштите свог 
здравља. 

Комуникација: 

 Уме јасно и аргументовано да 
образлаже ставове и мишљење 

уз уважавање другачијег 

гледишта. 

 Дигиталне компетенција: 

 Користи ИКТ средства у 
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ситуацијама учења 

Компетенција за учење: 

 Уме да процени сопствену 

успешност у учењу; 

 идентификује тешкоће у учењу 
и зна како да их превазиђе 

 Уме да резимира и елаборира 
основне идеје 

Где човек 

живи 

 разликује станишта према условима 
живота и живим бићима у њима 

 разуме повезаност живе и неживе 

природе наочигледним примерима 

 зна основне разлике између биљака, 

животиња и људи 

 зна улогу основних делова живих 

бића 

 разуме повезаност услова живота и 
живих бића устаништу 

 разуме међусобну зависност живих 
бића у животној заједници 

 разуме функционалну повезаност 

различитих делователа живих бића 

1ПД.1.5.1. 

1ПД.1.5.2. 

1ПД.1.5.3. 

српски језик 

математика 

чувари природе 

грађансковаспитање 

дигитални свет 

ликовна култура 

музичка култура 

еколошкасекција 

физичко и здравствено 

васпитање 

Сарадња: 

 Конструктивно, аргументовано 
и креативно учествује у раду 

групе или пара. 

 Комуникација: 

 Уме јасно (усмено и писмено) 

да искаже одређени садржај и 

да га образложи. 

Компетенција за учење: 

 Активно користи знање и уме 
да резимира главне идеје 

 Уме да процени сопствену 

успешност у учењу, да 

идентификује тешкоће и зна 

како да их превазиђе. 

Дигитална компетенција: 

 Користи ИКТ средства у 

ситуацијама учења 

Одговоран однос према 

здрављу: 

 Познаје факторе који 

доприносие здрављу или га 

угрожавају; 
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 Разуме значај правилне исхране 
за очување здравља 

 Свестан је свих димензија 

здравља. 

Људска 

делатност 

 разликује станишта премаусловима 

живота и живимбићима у њима 

 разуме повезаност живе инеживе 

природе наочигледним примерима 

 зна основне разлике измеђубиљака, 
животиња и људи 

 зна улогу основних деловаживих бића 

 разуме повезаност условаживота и 

живих бића устаништу 

 разуме међусобну зависностживих 

бића у животнојзаједници 

 разуме функционалнуповезаност 

различитих делователа живих 

бићарастворљивост, провидност 

 зна да својства материјалаодређују 
њихову употребу ипрепознаје 

примере у свомокружењу 

 зна промене материјала којенастају 
због променетемпературе и 

уследмеханичког утицаја 

 зна да су различита својстваводе, 

ваздуха и земљиштапоследица 

њиховогразличитог састава 

 разликује материјале који су добри 

проводници топлоте и електрицитета 

од оних који то нису 

 разликује повратне и неповратне 

1ПД.1.1.1. 

1ПД.1.3.4. 

1ПД. 1.3.5. 

1ПД.1.3.6. 

српски језик 

математика 

чувари природе 

дигитални свет • 

ликовна култура 

музичка култура 

еколошкасекција 

Одговоран однос према 

околини: 

 Разуме значај рециклирања и 
правилног одлагања отпада 

Комуникација: 

 Уме јасно и аргументовано да 
образлаже ставове и мишљење 

уз уважавање другачијег 

гледишта. 

Компетенција за учење: 

 Активно користи знање и уме 
да резимира главне идеје 

 Уме да процени сопствену 

успешност у учењу, да 

идентификује тешкоће и зна 

како да их превазиђе. 

Дигитална компетенција: 

 Користи ИКТ средства у 

ситуацијама учења. 

 Сарадња: 

 Конструктивно, аргументовано 
и креативно учествује у раду у 

пару. 
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промене материјала 

Кретање у 

простору и 

времену 

 уме да препозна кретање тела у 

различитим појавама зна помоћу чега 

се људи оријентишу у простору: лева 

и десна страна, стране света, адреса, 

карактеристични објекти 

 зна јединице за мерење времена: дан, 
недеља, месец, година, деценија и век 

 уме да прочита тражене информације 
са часовника и календара 

 зна да кретање тела зависи од силе 

која на њега делује, врсте подлоге и 

облика тела уме да пронађе тражене 

улице и објекте на плану насеља 

 уме да пронађе основне информације 
на географској карти Србије: највећа и 

најважнија насеља, облике рељефа и 

површинских вода 

 уме да пронађе и упише тражене 

информације на ленти времена 

1ПД.1.4.1. 

1ПД.1.4.2. 

1ПД.1.4.4. 

1ПД.2.4.3. 

српски језик 

математика 

чувари природе 

грађансковаспитање 

дигитални свет 

ликовна култура 

музичка култура 

еколошкасекција 

Комуникација: 

 Уме јасно и аргументовано да 
образлаже ставове и миљење уз 

уважавање другачијег 

гледишта. 

Компетенција за учење: 

 Активно користи знање и уме 
да резимира главне идеје 

 Уме да процени сопствену 

успешност у учењу, да 

идентификује тешкоће и зна 

како да их превазиђе. 

Дигитална компетенција: 

 Користи ИКТ средства у 

ситуацијама учења. 

Сарадња: 

 Конструктивно, аргументовано 
и креативно учествује у раду у 

пару. Рад са подацима и 

информацијама: 

 Користи графички приказ 

података. 

 

Начин остваривања програма: 

 

Комбинују се различити облици, методе и технике у раду. Важно је одабрати активности које ангажују како поједина чула тако 

и више чула паралелно. Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову интеграцију у 

комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима деце при упознавању света и процесу учења. Посматрање са 

усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у окружењу, описивање - вербално или ликовно 

изражавање спољашњих и унутрашњих запажања, груписање - уочавање сличности и различитости ради класификовања; праћење – 

континуирано посматрање ради запажања промена, бележење - записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања, 
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практиковање – у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду, сакупљање - прављење колекција, збирки, албума из 

природног и друштвеног окружења, играње - дидактичке, едукативне и спонтане игре, активности у оквиру мини-пројекта - 

осмишљавање и реализација. Програм се остварује такође кроз разноврсне активности, као што су: излети до воћњака, ливаде, њиве, 

језера, реке, посете плантажи, фарми, пољопривредном домаћинству, фабрици, прављење колекције биљака, истраживање на 

интернету, гледање филмова везаних за тему која се обрађује (станиште, биљке, животиње...), ликовно стваралаштво, упознавање са 

људима различитих занимања и интервју и разговор са њима, прављење наставних средстава (календар природе, сат, календар садње 

и сејања, метеоролошка станица...), прављење презентација о месту где живимо, прављење станишта у малом, прављење саобраћајних 

средстава, семафор као наставно средство у учионици, експериментисање (вода као растварач, различити материјали у води, на 

топлоти и слично), обележавање светски познатих дана (Дан планете Земље, Дан река, Дан без дуванског дима, Дан шума, Дан 

вода...). 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и вредновање се обавља редовно и континуирано на сваком часу. Обавезаучитеља је да организовањем учења утиче 

мотивационо и подстицајно на развој способности ученика - уз максимално коришћењедиференцираних захтева и интересантних 

начина рада. При процесу праћења остваривања постављених циљева и задатака, као ипостизању постављених стандарда, пожељно је 

што мање користити класичне писмене провере знања - контролне и писмене вежбе. Поредмотивационог значаја, оцена би требало да 

представља и одраз квалитета испуњености постављених стандарда (знања, умења, ставова ивредности) у оквиру предмета. Провера и 

вредновање се врше кроз активности ученика на часу, израду домаћих задатака, као иистраживачких задатака у оквиру неког пројекта 

који организује одељење, разред или школа, сналажење у новонасталим ситуацијама,примену наученог у пракси и свакодневном 

животу. Вредновање се спроводи кроз документацију ученика и наставника, портфолио,педагошку свеску и на друге начине 

бележења напредовања. 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

74 
 

2.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Разред: други 

 

Циљ: Циљ учења предмета ликовне културе је да ученик, развија креативност, стваралачко мишљење и естетске критеријуме кроз 

практични рад. Кроз овај предмет се исто ученици осособљавају за критичко мишљење и расуђивање о култури и уметности, стичу 

правилан поглед на свет уз корелацију са осталим предметима. 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

ОБЛИЦИ 

 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран 
начин; 

 изрази, одабраним материјалом и техникама своје 
емоције, машту, сећања и замисли; 

 користи једноставне информације и одабрана 
ликовна дела као подстицај за стваралачки рад; 

 идентификује истакнути део целине и визуелне 
супротности у свом окружењу; 

 упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, 
дизајна и уметничких дела; 

 преобликује, самостално или у сарадњи са другима, 
материјале и предмете за рециклажу; 

Српски језик: 

(Језичка култура – 

опис, уочавање 

битног) Музичк 

култура: (Музичко 

стваралаштво) 

Математика: 

(Геометрија) 

Рад с подацима и 

информацијама 

(визуелне, аудитивне, 

аудиовизуелне, 

текстуалне, вербалне, 

тактилне...) као подстицај 

(мотивацију) за стварање. 

Решавање проблема 

Сарадња  

Компетенција за учење 

Естетска компетенција 

Комуникација 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 тумачи једноставне визуелне информације које 
опажа у свакодневном животу; 

 користи једноставне информације и одабрана 
ликовна дела као подстицај за стваралачки рад; 

 изражава мимиком и/или телом различита 
расположења, покрете и кретања; 

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

знања може применити 

 изрази, одабраним материјалом и техникама своје 

Српски језик: 

(Језичка култура , 

Књижевност) 

Музичк култура: 

(Музичко 

стваралаштво – 

музика на основу 

слике и речи) 

Рад с подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња  

Компетенција за учење 

Естетска компетенција  

Комуникација 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговорно учешће у 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

75 
 

 

Начин остваривања програма:  

 

Наставни садржаји ликовне културе су груписани и реализују се током целе године. Ученици постепено уочавају везу 

уметности и уметника, са свакодневним животом. Наставник у свакој прилици упућује ученике на предмете које користе или виђају у 

свом окружењу, а чији изглед су осмислили уметници (аутомобили, мобилни телефони, школски прибор, прибор за рад...). 

Оспособљава ученике да повезују појмове нпр.сликар-слика. Наставник води ученике ( уколико постоје могућности) током године 

најмање у две установе (биоскоп, позориште) и упућује их на правила понашања и облачења, на разлике у правилима понашања и на 

опажаје уређења простора и карактеристичне атмосвере унутар установе. 

емоције, машту, сећања и замисли. демократском друштву 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

 изражава, светлим или тамним бојама, свој доживљај 
уметничког дела; 

 изражава мимиком и/или телом различита 
расположења, покрете и кретања; 

 изрази, одабраним материјалом и техникама своје 
емоције, машту, сећања и замисли; 

 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран 
начин. 

Српски језик: 

(Језичка култура , 

Књижевност) 

Музичка култура: 

(Музичко 

стваралаштво , 

Слушање музике) 

Свет око нас: 

(Разноврсност 

природе) 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња  

Компетенција за учење 

Естетска компетенција 

Комуникација 

ПРОСТОР 

 упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, 
дизајна и уметничких дела; 

 изражава мимиком или телом различита 
расположења, покрете и кретања; 

 повезује уметничко занимање и одговарајуће 
продукте; 

 пружи основне информације о одабраном музеју; 

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

Српски језик: 

(Језичка култура , 

Књижевност) Музичк 

култура: (Музичко 

стваралаштво, 

Слушање и извођење 

музике) 

Свет око нас: 

(Кретање у простору 

и времену) 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња  

Компетенција за учење 

Естетска компетенција  

Комуникација 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 
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Часове ликовне културе интегрише са часовима предмета свет око нас, народне традиције, музичке културе. Ученици ће на основу 

наведеног, у зависности од ликовног подручја, технике, медија програм остваривати према: сећањима, машти, по виђеном и 

замишљањима. 

Наставник подстиче ученике на размишљање техником асоцијација. Акценат ставља не на развијању научног мишљења, већ 

стваралачког. Наставник бира ликовне технике које ће бити разноврсне у другом разреду. Објашњава технике у форми кратког 

упуства пре и у току рада одабиром адекватних метода рада, облика рада и корелацијом са другим предметима. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 

Ликовне радове није лако вредновати , јер је тешко поставити јасне  стандарде и критеријуме. Процена, оцена и квалификација 

је тешка управо због тога што је специфичност овог предмета (области) везана за индивидуалност. Процена рада не би смела да буде 

шематизована ни уопштена. Нивои постигнућа требало би да буду усмерени ка индивидуалном осећају и доживљају визуелних 

решења. 

Ученички рад представља конкретног ученика, индивидуалца, па зато и вредновање (оцена) треба да буде индивидуализована. 

Свако дете има своје нивое постигнућа. Да би наставник избегао могућност грешке треба да избегава следеће категорије при процени 

радова: добро-лоше, лепо-ружно, уредно-неуредно. Изрази који су подршка  индивидуалности и креативности су: креативно-

некреативно, успешно-неуспешно, оригинално-неоригинално, необично- већ виђено. 

Када се вреднују ликовни радови ученика наставник о томе не би требао да мисли као  оцењивању у уобичајном смислу те 

речи,  већ би то вредновање требало да буде процес индивидуалног праћења и подршке критичког размишљања о учениковом раду, 

анализе радова и сл. У својој педагошкој свесци наставник бележи различите активности ученика изражене приликом израде 

тематских и календарских паноа, учешћа у дискусијама након остварених посета изложбама, самооцењивања, изношења критичких 

ставова... 

Праћење је лично уочавање и бележење запажања о постигнутом обиму компентенција и постављеним задацима дефинисаним 

наставним планом и програмом. Оцењивање за ликовну културу је бројчано од 1-5 у другом разреду ОШ. 
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2.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Разред: други 

 

Циљ: Циљ музичке културе је равијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљављање за разумевање 

могућности музичког изражавања; развијање осетљивост за музичке вредности упознавање музичке традиције и културе свог и 

других народа. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 
Међупредметне компетенције 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 Учествује у школским 
приредбама и 

манифестацијама 

 Направи дечије музичке 
инструменте  

 Поштује договорена 
правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике 

МК.1.3.1. 

МК.1.3.2. 

српски језик 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

свет око нас 

ликовна култура 

математика 

народна традиција 

граађанско 

васпитање 

енглески језик 

 Учење је процес стицања знања и вештина, 
развијања свести и ставова неопходних за 

лични и професионални развој и активно 

учешће у друштвеном животу. Способност 

за целоживотно учење обухвата све 

компетенције које се стичу образовањем. 

Компетенција за учење основа је 

целоживотног учења. 

 Ученик треба да буде оспособљен и 

мотивисан да схвати значај учења; изабере 

одговарајуће методе; прати сопствени 

напредак током учења и усмерава учење у 

складу са намерама и циљем који има. 

Ученик стиче нова знања и вештине, 

примењујући претходно учење и 

ваншколско искуство. Развија свест и о 

стваралачкој природи учења. Истрајан је и 

превазилази тешкоће у учењу. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 Препозна музичку тему 
или карактеристични 

мотив који се понавља у 

слушаном делу 

МК.1.2.1. 

МК.1.2.2. 

српски језик 

народна традиција 

ликовна култура 

енглески језик 

 Има позитиван и одговоран однос према 
учењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално 

планира, организује, спроводи и вреднује 
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 Изговара бројалице у 
ритму уз покрет 

 Пева по слуху песме 
различитог садржаја и 

расположења 

грађанско васпитање 

свет око нас 

учење; разликује битно од небитног, 

изражава и образлаже идеје. 

 Користи различите изворе информација и 
има критички однос према њима. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛА

ШТВО 

 Осмисли покрет уз 
музику  

 Осмисли одговор на 
музичко питање 

 Осмисли једноставну 
мелодију на краћи задати 

текст 

МК.1.4.1. 

МК.1.4.2. 

ликовна култура 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

српски језик 

свет око нас 

 Примењује одговарајуће начине учења у 
складу са циљевима, садржајем, 

интересовањима, условима и временом. 

 Способан је да самостално и у сарадњи са 
другима истражује, открива и повезује нова 

знања; користи могућности ваншколског 

учења; негује и развија лична интересовања. 

 

Начин остваривања програма: 

 

У склопу осталих предмета основне школе музичка култура је једна од нај важнијих дисциплина која утиче значајно на 

целокупном развоју ученика. Насава музичког васпитања тежи ка развијању љубави, свесном усвајању знања и вештина, развија 

љубав према музичкој уетности, потпомаже његов свестрани развој, оплемењује га и улепшава му живот. Савладавање музицке 

писмености и развијањем укуса, ученици се оспособљавају да активно учестују у музичком животу своје околине. Настава музичке 

културе остварајује се међусобин прожимањем следећих музичких активности:  

 певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура, музичког писма и интонације: 

 слушање музике и усвајање основних појмова из опсте музичке културе 

 активности у музичком стваралаштву. 

У другом разреду певање и свирање остварује се по слуху, опонашањем учитеља или уз помоћ визулних помагала (цртежа или 

договорених знакова) и даље се ради на упознавању музичког писма што траје до краја основног школовања. Музички садржаји се 

повезају са садржајима осталих наставних ппредмета кад год је могуће то остварити. Ученици на школским манифестаијама поводом 

(Свето Саве, Нове године, Дана жена, Дана школе и сличним) у школи и ван ње изказују своје вештине и способности. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Специфичност предмета муичке културе праћење и вредновање наставе и учења огледа се највише у ученичком осећају за 

ритам интонацију, изражајнности у динамици темпу а такође и слушању музике. Музичке инпровизације, креативно размишљање 
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треба позитивно вреднвати и охрабрити. Кад је у питању овај предмет мерило успеха је учешце и мотивисаност ученика. Праћење на 

шредовања и оцењивање ученика је бројчано и реализује се у склау 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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2.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО  И  ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред: други 

 

Циљ: Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју 

моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

Ходање и 

трчање 
 примени једноставнe, двоставне опште 

припремне вежбе (вежбе обликовања); 

 правилно изводи вежбе, разноврсна природна и 
изведена кретања; 

 комбинује усвојене моторичке вештине у игри и 
свакодневном животу; 

 одржава равнотежу у различитим кретањима; 

 разликује правилно од неправилног држања 
тела; 

 успостави правилно држање тела; 

 правилно дише током вежбања; 

 изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз 
музичку пратњу; 

 изведе дечји и народни плес; 

 користи основну терминологију вежбања; 

 поштује правила понашања у и на просторимаза 
вежбање; 

 поштује мере безбедности током вежбања; 

 одговорно се односи према објектима,справама 
и реквизитима у просторима завежбање; 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

Музичка култура 

Свет око нас 

Грађанско 

васпитање 

Познаје основне састојке 

хране и промене које утичу 

на њен квалитет; разуме 

значај правилне исхране и 

адекватне прераде хране за 

очување здравља.  Познаје 

карактеристике основних 

заразних болести, њихове 

изазиваче и мере 

превенције.  Разуме значај 

лекова и правилног начина 

њихове употребе за очување 

здравља. Познаје могуће 

последице коришћења 

никотина, алкохола и других 

психоактивних супстанци.  

Бира стил живота имајући 

на уму добре стране и 

ризике тог избора (нпр. 

активно бављење спортом, 

вегетаријанска исхрана).  

Скакање и 

прескакање 

ФВ.1.1.7 

ФВ.1.1.5. 

ФВ.1.1.12. 

Бацање и 

хватање 

ФВ.3.1.1. 

ФВ.2.1.17. 

Дизање и 

ношење 

ФВ.2.2.3. 

ФВ.2.2.1. 

ФВ.3.1.21. 

Вучење и 

гурање 

ФВ.3.1.8. 

ФВ.3.1.15. 

Пузање, 

провлачење и 

пењање 

ФВ.2.1.9. 

ФВ.2.1.10. 

Вежбање 

реквизитима 

ФВ.1.1.25. 

ФВ.1.2.2. 

Вежбе на тлу 
ФВ.1.1.11. 

ФВ.1.1.13. 

Игре 
ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 
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Ритмичке игре 

и народни 

плесови 

 поштује правила игре; 

 навија и бодри учеснике у игри на начин којим 

никога не вређа; 

 прихвати победу и пораз као саставни део игре 

и такмичења; 

 уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања; 

 уочава улогу делова тела у вежбању; 

 уочи промене у расту код себе и других; 

 препозна сопствено болесно стање и не вежба 
када је болестан; 

 примењује здравствено – хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања; 

 одржава личну хигијену; 

 учествује у одржавању простора у коме живи и 

борави; 

 наведе врсте намирница у исхрани; 

 препознаје везу вежбања и уноса воде; 

 повеже ходање и трчање са позитивним 

утицајем на здравље; 

 препозна лепоту покрета у вежбању; 

 се придржава правила вежбања; вреднује успех 
у вежбању; 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.1.1.21. 

Уме да пружи прву помоћ. 

Конструктивно, 

аргументовано и креативно 

доприноси раду групе, 

усаглашавању и остварењу 

заједничких циљева.  

Доприноси постизању 

договора о правилима 

заједничког рада и 

придржава их се током 

заједничког рада. 

Ходање и 

трчање 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.2.1.3 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада као основне претпоставке за остваривање циља физичког васпитања. Програм физичког васпитања 

представља да се кроз развијање физичких способности и стицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за 

задовољавање индивидуалних потреба и склоности, у крајњем, за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. Из тих 

разлога, у програму су прецизирани оперативни задаци с обзиром на пол и узраст ученика, а програм се остварује кроз следеће етапе: 
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утврђивање стања; одређивање радних задатака за појединце и групе ученика; утврђивање средстава и метода за остваривање радних 

задатака; Методе које најчешће користимо су методе демонстрације (приказивање, показивање, илустрације, цртежи, скице, 

презентације), вежбе на тлу; вежбе моторичких знања, умења и навика; елементарне игре спретности, брзине и издржљивости; вежбе 

снаге (трчање, скокови увис и удаљ, бацање); такмичарске игре; метод драматизације и имитације; такмичења; слободне активности; 

метод вежбања и игре; вежбе обликовања (од општих ка самосталним вежбама); Користимо и планирамо различите облике за рад 

(фронтални, индивидуални, групни, рад у пару). Да би физичко васпитање било примерно индивидуалним разликама ученика, који се 

узимају као критериј у диференцираном приступу, сваког ученика усмеравамо на оне програмске садржаје у часовној, ванчасовној и 

ваншколској органозацији рада који одговоарају његовим индивидуалним интересовањима и могућностима. Програм полази од 

чињенице да се циљ физичког васпитања не може остварити без активног и свесног учешћа ученика у наставним и другим облицима 

рада, те се предвиђа стицање  одређених теоретских знања, која омогућавају ученику да схвати законитости процеса на којима  се 

заснива физичко вежбање. Теоријско образовање треба да буде усклађено са нивоом интелектуалне зрелости и знањима које су 

ученици стекли у другим наставним предметима. За обраду појединих тема не предвиђају се посебни часови, већ се користе разне 

могућности да се у току вежбања  ученицима пружају потребне информације у вези са конкретним задатком. Ученицима, који услед 

ослабљеног здравља, смањених физичких или функционалних способности, лошег држања тела и телесних деформитета не могу да 

прате обавезни програм, обезбеђен је корективно-педагошки рад, који се реализује у сарадњи са одговарајућом здравственом 

установом. Програмски садржаји односе се на оне вежбе и моторичке активности која чине основ за стицање трајних навика за 

вежбање и за које школа има највише услова да их реализује (природни облици кретања, вежбе обликовања, атлетика, вежбе на тлу и 

справама, ритмичка гимнастика, игре). Како су за остваривање постављеног циља погодне и оне моторне активности које нису 

обухваћене обавезним програмом, ученицима се указује на правилан однос према слободном времену и физичким активностима. 

Ради што бољег психофизичког развоја ученика кренули смо са пројектом „Покренимо нашу децу“, и као такав примењујемо га 

свакодневно вежбама од 15 минута и у самој настави  физичког васпитања  укључујемо садржаје који су ученицима занимљиви или 

активности у којима уживају (вежбе кроз „Причам ти причу“, музичке игре ...). Ако се школски часови које имамо три пута недељно 

одвијају на исти начин, ученицима вро брзо постане досадно. Због тога је пожељно да се једном недељно у школски час уводе 

новости и користе занимљива средства. То могу бити филмови, гости, демонстрације и слично. У току „Дечије недеље“ организујемо 

један спортски дан са разним спортским играма и активностима (Јесењи кросеви, такмичења, излети...). У сарадњи са Учитељским 

друштвом организујемо такмичење у спортским играма, Пролећни крос... Ради остваривања постављених програмских задатака, 

одређеним законским регулативима, школа нам обезбеђује просторне и материјалне услове за рад и успешно остваривање наставе 

физичког васпитања. У матичној школи  постоји фискултурна сала, и спортски терен у дворишту школе, у издвојеним одељењима 

настава се одвија према просторним могућностима школе и материјалним условима за рад. Програм физичког васпитања 

претпоставља да се кроз развијање физичких способности и дотицање мноштва разноврсних знања и умења ученици оспособљавају 

за задовољење индивидуалних потреба и склоности, у крајњем за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење напретка ученика обаваља се сукцесивно у току целе школске године. У другом разреду се оцењивање врши бројчано 

на основу остваривања циљева оперативних задатака и остваривање минималних образовних захтева. Ученицима је потребна 

подршка у виду; усмеравање и указивање на оно што успешно раде, подстрек када покажу напредак, што постижемо континуираним 

праћењем и вођењем белешки, а тиме добијамо на успешној реализацији плана и програма наставе физичког васпитања и здравом 

усмерењу ученика на правилан раст и развој. Стање здравља и хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног 

одржавања личне и колективне хигијене и усвојености и примену знања из области о здрављу. Ученике вреднујемо на различите 

начине; мерењем, провером моторичких задатака, спортско-техничка достигнућа, учешће у спортским активностима, сарадња са 

другарима-тимски однос, однос према раду који сагледамо кроз редовно и активно учешће ученика у наставном процесу, такмичења 

и ваншколске активности, као и одговорности у раду, и савладаност програмских садржаја. Настава физичког васпитања је изузетно 

сложен процес и потребно је да се кроз наставу физичког васпитања постигну позитивни резултати код ученика који у њој учествују. 

Веома важну улогу представља мотивација код ученика као значајан фактор за успешну наставу. 
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2.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Разред:други 

Циљ: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 

 упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем 

путем школске платформе (MicrosoftTeams, Google 

уионица и сл.); 

 користи школску платформу за онлајн учење (уз 

помоћ наставника и/или родитеља/законског 

заступника); 

 самостално користи дигиталне уџбенике за учење; 

 креира, чува и поново уређује дигиталну слику 

(самостално и/или уз помоћ наставника) користећи 

одговарајућу апликацију; 

 својим речима објасни појам покретне слике; 

 креира елементе покретне слике; 

 својим речима објасни због чега дигиталне уређаје 

повезујемо на мреже, укључујући интернет; 

Српски језик, 

Свет око нас, 

Математика, 

Ликовна култура 

 Компетенције за учење; 

 Естетичка компетенција; 

 Комуникација; 

 Одговоран однос према 
околини; 

 Одговоран однос према 
здрављу; 

 Рад са подацима и 
информацијама; 

 Решавање проблема; 

 Сарадња; 

 Дигитална компетенција 
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Безбедно 

коришћење 

дигиталних 

уџбеника 

 наведе могућности за размену материјала, 

комуникацију и заједнички рад (учење) које су настале 

захваљујући умрежавању дигиталних уређаја; 

 објасни добитке и ризике који произилазе из 

комуникације путем дигиталних уређаја; 

 разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања 

при комуникацији на интернету; 

 креира једноставан графички дигитални материјал 

намењен познатој публици; 

 реагује на одговарајући начин ако дође у додир са 

непримереним дигиталним садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или особама које комуницирају 

на неприхватљив начин; 

 наведе неке од начина на које корисници дигиталних 

уређаја остављају личне податке у дигиталном 

окружењу; 

 организује сопствено учење у онлајн окружењу на 

начин који не угрожава здравље и личну безбедност, 

као и сигурност дигиталног уређаја; 

Свет око нас, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

Српски језик, 

Енглески језик, 

Ликовна 

култура, 

Математика 

 Компетенције за учење; 

 Естетичка компетенција; 

 Комуникација; 

 Одговоран однос према 
околини; 

 Одговоран однос према 
здрављу; 

 Рад са подацима и 
информацијама; 

 Решавање проблема; 

 Сарадња; 

 Дигитална компетенција 
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Алгоритамски 

начин 

размишљања 

 предложи начине одлагања електронског отпада који 

не угрожавају животну средину; 

 својим речима објасни појам алгоритам; 

 анализира једноставан познати поступак који садржи 

понављања одређених радњи и представи га 

алгоритамски; 

 креира одговарајући рачунарски програм у визуелном 

програмском језику; 

 анализира једноставан програм креиран у визуелном 

програмском језику и објасни шта и на који начин тај 

програм ради; 

 уочи и исправи грешку у једноставном програму, 

провери ваљаност новог решења и по потреби га 

додатно поправи (самостално или сараднички); 

 креира програм у визуелном програмском језику којим 

управља понашањем расположивог физичког 

дигиталног уређаја. 

Математика, 

Српски језик, 

Енглески језик, 

Ликовна култура 

 Компетенције за учење; 

 Естетичка компетенција; 

 Комуникација; 

 Одговоран однос према 

околини; 

 Одговоран однос према 

здрављу; 

 Рад са подацима и 

информацијама; 

 Решавање проблема; 

 Сарадња; 

 Дигитална компетенција 

Начин остваривања програма:  

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнe компетенције код ученика другог разреда основне школе. Програм 

наставе и учења за други разред оријентисан је на процес учења и остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици умеју да 

ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет кроз три наставне теме: Дигитално друштво,Безбедно 

коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски начин размишљања.  

Ученицима треба демонстрирати основне могућности школске платформе за онлајн учење теоријски и практично. Упутити 

ученике да, код својих кућа, заједно са родитељима (којима су достављени приступни параметри) приступе школској платформи за 

учење и проуче материјал везан за предмет Дигитални свет. Организовати онлајн састанак са родитељима и ученицима. 

У зависности од врсте дигиталних уређаја који су на располагању ученицима, наставник бира одговарајућу једноставну 

апликацију за цртање и упознаје ученике са радним окружењем (Цртанка-Paint и сл.). Осмишљава разноврсне примере задатака за 

ученике који доприносе достизању исхода креира, чува и поново уређује дигиталну слику (самостално и/или уз помоћ 

наставника)користећи одговарајућу апликацију. Наставник унапред припрема датотеке у којима ће ученици радити. Упућује их како 

да их отворе, ураде задатак и сачувају свој рад. Ученицима треба објаснити, корак по корак „где да кликну” или обезбедити да 
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одабрана апликација буде покренута пре него што ученици започну рад. У случају да ученици користе дигиталне уређаје са 

тастатуром и мишем, акценат треба да буде на коришћењу миша уз минимално коришћење тастатуре. 

Активностима за достизање исхода својим речима објасни појам покретне слике и креира елементе покретне слике треба да 

претходи приказивање анимираних слика ученицима и демистификовање доживљаја покрета. Ученике треба упутити у начин израде 

анимиране слике бирајући тему из градива (смена годишњих доба, правила за безбедно понашање у саобраћају и сл.), а затим им 

задати да осмисле слике које ће чинити анимацију и које ће они нацртати на папиру или помоћу дигиталног уређаја. Наставник 

фотографише цртеже ученика или преузима креиране дигиталне слике и учитава их у одабрану апликацију за анимацију 

демонстрирајући технику. Наставник може ученицима да дочара доживљај покрета и брзим смењивањем креираних слика у 

уграђеном програму за приказ слика, који је саставни део оперативног система инсталираног на рачунару који користи.  

Вршњачко учење примењује се у сарадњи са активом учитеља првог разреда, наставник ученицима представља теме које су од 

интереса за прваке. Активности за достизање исхода креира једноставан графички дигитални материјал намењен познатој публици 

обухватају одабир једне од тема и креирање графичког дигиталног материјала (статичне или покретне слике) намењеног млађим 

другарима. Ово је погодан тренутак да се ученицима нагласи да знање и вештине које су стекли на претходним часовима могу да 

буду корисни већ у овом тренутку. Наставник организује „гостовање” код првака и представљање креираних материјала. 

Задовољство што су применом сопственог знања и вештина помогли људима у свом окружењу јесте осећање које наставник треба да 

подстакне код ученика. 

За достизање исхода својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на мреже, укључујући интернет, потребно 

је, без инсистирања на дефиницијама, предочити ученицима да је рачунарска мрежа, као и интернет, сачињена од дигиталних уређаја 

који су међусобно повезани. Међу тим уређајима налазе се и они дигитални уређаји чији је посао да спроводе податке који нису њима 

намењени, већ су намењени неким другим дигиталним уређајима (као што саобраћајац на улици усмерава аутомобиле, камионе, 

пешаке итд.). Када сви делови стигну на своје одредиште и буду правилно распоређени, ми добијамо поруку, слику и сл. Ученицима 

треба показати видео запис који илуструје претходно изнето (нпр. https://bit.ly/kakoradiinternet). Иницирати хеуристички разговор на 

тему добробити које произилазе из повезивања дигиталних уређаја на мреже (комуникација, размена текстова, слика, звучних и 

видео-записа, дељење ресурса – нпр. штампача). 

У оквиру активности за достизање исхода наведе могућности за размену материјала, комуникацију и заједнички рад (учење) 

које су настаје захваљујући умрежавању дигиталних уређаја подстицати ученике да објасне шта је све могуће размењивати у оквиру 

школске платформе (текстове, слике, поруке итд.). Водити ученике ка спознаји да је онлајн учење могуће зато што су рачунари које 

користе наставник и они повезани на интернет, чиме је омогућена размена материјала, комуникација, сараднички рад. 

У активностима за достизање исхода објасни добитке и ризике који произилазе из комуникације путем дигиталних уређаја, 

разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања при комуникацији на интернету, реагује на одговарајући начин ако дође у 

додир са непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на неприхватљив 

начин и наведе неке од начина на које корисници дигиталних уређаја остављају личне податке у дигиталном окружењу треба 

https://bit.ly/kakoradiinternet
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нагласити да комуникација путем дигиталних уређаја не може да замени живи контакт са другим људима, али свакако доприноси да 

се не осећамо искључени из дешавања око нас. Разговарати са ученицима о видовима дигиталне комуникације и, ослањајући се на 

искуство и запажања ученика, објаснити карактеристике сваког од поменутих видова (друштвене мреже, Вајбер групе, имејл, видео-

састанци и сл.). Важно је нагласити да је у правилима коришћења друштвених мрежа наведено колико година требају да имају особе 

које те мреже користе. Упознати ученике са правилима писане онлајн комуникације и интернет бонтоном. Објаснити улогу 

емотикона у писаној комуникацији. Разговарати са ученицима о непримереној комуникацији (говор мржње, вређање, 

омаловажавање), као и о ризичној комуникацији (контакт са непознатим особама) на начин који не оставља утисак да је боље да 

интернет не користимо, већ да морамо да будемо одговорни док то чинимо. Оснажити ученике да реагују на адекватан начин уколико 

дођу у додир са непримереним садржајима или су сведоци насиља (не упуштати се у расправе, већ се одмах обратити одраслој особи 

за помоћ). Такође, неопходно је поменути и прилике које добијамо кроз комуникацију на мрежи (учење, изучавање области које нас 

интересују). Упознати ученике са чињеницом да коришћењем дигиталних уређаја остављамо личне податке на интернету, а да тога 

често нисмо ни свесни. Свако чињење у дигиталном окружењу оставља наизбрисиви отисак. Такође, обновити знање о неопходности 

софтверске заштите дигиталног уређаја јаком лозинком. Поменути постојање двостепене заштите и појаснити како она функционише. 

Активностима за достизање исхода организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не угрожава здравље и личну 

безбедност, као и сигурност дигиталног уређаја треба да претходи разговор са ученицима о њиховим навикама када је учење у 

питању – да ли сами планирају када ће и шта учити, ко им помаже, како се са укућанима договарају око коришћења дигиталних 

уређаја за учење. Начин коришћења дигиталних уређаја је област која је ученицима позната и треба је обрадити кроз обнављање 

наученог у претходном разреду – потребе за неговањем здравих навика када је употреба дигиталних уређаја у питању. Подсетити 

ученике на проблеме који могу да настану, а везани су за оштећења вида и коштано-мишићног система и нагласити да они не настају 

због употребе технологије, већ неодговорног понашања корисника технологије (неправилног положаја тела, претежног седења, дужег 

гледања без промене фокуса). Треба подсетити ученике да дигитални уређаји захтевају пажљиво руковање (не доводити уређај у 

контакт са течностима, посебно слатким пићима, штитити га од прашине, излагања прекомерној топлоти и сл.) и одговарајућу 

заштиту од неовлашћеног приступа (креирати јаку лозинку). Посебну пажњу посветити упућивању ученика да дигитални уређај 

користе само у присуству родитеља/законског заступника. 

У оквиру активности за достизање исхода предложи начине одлагања електронског отпада који не угрожавају животну 

средину ученици треба да креирају статичке или покретне слике које подижу свест о опасностима неодговорног одлагања 

електронског отпада и промовишу одговорно понашање према планети. Креиране слике постављају се на школско веб-место. 

У оквиру активности за достизање исхода својим речима објасни појам алгоритам и анализира једноставан познати поступак који 

садржи понављања одређених радњи и представи га алгоритамски, ученике треба ставити пред проблеме које треба да декомпонују 

и њихово решење прикажу у форми низа корака, при чему се треба ослањати на образовно искуство из првог разреда. Међу 

проблемима треба да се нађу и они чије решавање захтева понављање одређених корака известан број пута или непрестано. 

Дефинисани низ корака наставник назива алгоритмом и подстиче ученике да овај појам објасне на узрасту примерен начин. 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

89 
 

Користећи одабрано окружење за визуелно програмирање локализовано на српски језик демонстрирати ученицима како се 

креира рачунарски програм. За достизање исхода креира одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском језику, анализира 

једноставан програм креиран у визуелном програмском језику и објасни шта и на који начин тај програм ради и уочи и исправи 

грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи (самостално или сараднички) 

потребно је ученицима дати задатке да креирају једноставне линијске или програме који садрже једноставна понављања, које затим 

тестирају. Наставник ставља пред ученике неколико раније креираних програма, које они треба да анализирају и објасне шта и на 

који начин раде. 

Представити ученицима процес програмирања расположивог физичког дигиталног уређаја (робота, микрбита и сл.) у 

окружењу за визуелно програмирање које је локализовано на српски језик. У оквиру програма „Школе за 21. век” све основне школе 

добиле су микробитове који се могу употребити за рад на часу. 

У оквиру активности за достизање исхода креира програм у визуелном програмском језику којим управља понашањем 

расположивог физичког дигиталног уређаја и уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог решења и по 

потреби га додатно поправи (самостално или сараднички) ученици креирају програме које, уз помоћ наставника, учитавају у 

физички дигитални уређај. Сврха ове активности јесте очигледна употребљивост знања које су ученици претходно конструисали при 

раду у одабраном програму за блоковско програмирање. На тај начин остварује се трансфер знања – ученик схвата да логика 

програмирања не зависи од алата у коме програмирамо, нити од врсте дигиталног уређаја. Наставник треба посебно да нагласи 

чињеницу да учење програмирања представља трајно знање применљиво и у годинама које долазе и да се на тај начин развија јако 

пожељно и потребно алгоритамско размишљање. 

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 
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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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2.9 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Разред: други 

 

ЦИЉ: Упознати ученике са основним елементима религије и културе старог века. Упознати ученике са паганским митовима и 

легендама о вечном животу. Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

УВОД Упознавање са планом рада и методама које ће се користити 
 

МОЈЕ МЕСТО У ЦРКВИ 
Упознавање са појмом заједнице, са нарочитим акцентом на ону 

литургијско-евхаристијског карактера. 
Народна традиција 

ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ И 

ЊИХОВ СМИСАО 

Овладавање основним хришћанским појмовима попут: крштења, 

литургије, причешћа, молитве, евхаристијског сједињења са 

Богом 

Ликовна култура, Свет око нас 

ЖИВОТ У ЦРКВИ - ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА 

Разумевање појма евхаристијског заједништва са Богом, људима и 

природом. 

Народна традиција, Српски 

језик 

ТРПЕЗА ГОСПОДЊА Усвајање нових знања о крсној слави и њеној вези са причешћем 
Народна традиција, Грађанско 

васпитање 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА - 

ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА 

Разумевање појма бриге Божије о свету и човеку; Конципирање 

односа Човек-Бог-Свет(ост) 
Свет око нас, Музичка култура 

ИКОНА - ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

Овладавање основним техникама иконописа, упознавање са 

теологијом иконе; есхатолошки етос 

Ликовна култура, Од играчке 

до рачунара 
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Начин остваривања програма 
 

Узимајући у обзир захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка 

решења, требало би водити рачуна о психолошким чиниоцима извођења наставе, тј. о 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 вредновање наставе и учења 
 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености 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 испитивањем 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 (МОЈЕ МЕСТО У ЦРКВИ, ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ И 

ЊИХОВ СМИСАО, ЖИВОТ У ЦРКВИ - ЛЕПОТА ПРАЗНИКА, ТРПЕЗА ГОСПОДЊА, СВЕТА ЛИТУРГИЈА - ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА, ИКОНА - ПРОЗОР У ВЕЧНОСТ) 
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2.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред: други 

 

ЦИЉ: Циљ наставе „Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима“ јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код 

ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу 

образовања и васпитања, да изграде сазнања, умења, одговорност и креативну личност, отворен за договор и сарадњу, која поштује 

себе и друге. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Упознајемо се, договарамо се, сарађујемо 
Подстицање групног рада, договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Природа и друштво 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

Уважавам себе, уважавам друге 
Подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања 

других. 

Осећања и потребе – шта и како са њима 

Оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена 

осећања и потребе, њихову међусобну повезаност и да штите и 

остварују своје потребе на начин који не угрожава друге. 

Комуникација, комуникација – сложена 

занимација 

Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне 

комуникације, вештина ненасилне комуникације. 

Како да расправљамо, а да се не посвађамо 
Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне 

комуникације у решавању сукоба и вршњачком посредовању. 

Школа какву желимо 

Оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено 

окружење и сопствено место у њему, да активно доприносе 

развоју школе по мери детета. 

Дечја права 

Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечија права 

и да буду способни да активно учествују у њиховом 

остваривању. 

Разумем, умем, ценим Развијање и неговање основних људских вредности. 

Да се сетимо пута који смо прошли Евалуација 
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Начин остваривања програма: 

 

Теоријски предмет, Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима утемељен је на интеракционистичкој теорији психичког 

развоја по којој је социјална интеракција основни конструктивни чинилац развоја ученика. Методску окосницу предмета чине 

интерактивне радионице са фокусом на симболичком изражавању и размени у круг својих осећања јер дају могућност ученицима да 

постану свесни својих унутрашњих доживљаја. Битне одреднице образовно-васпитног рада су: искуствено учење, тј. уобличавање и 

поимање личних, аутентичнихи доживљаја ученика кроз размену у групи, а не преношење готових знања, туђих увида. Наставник 

треба да нагласи да нема пожељних, очекиваних или тачних одговора, да је нагласак на процесу откривања и сазнавања о себи и 

другима кроз размену. Игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе да пробају различите видове изражавања и 

симболизације унутрашњих искустава и да кроз игру истражују разноврсна, дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају. 

При прављењу припреме за реализацију васпитног рада са групом, важно је водити рачуна о неколико чинилаца који су од 

усштинског значаја за квалитетну и развојно-подстицајну размену: јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих 

треба да се придржавају сви учесници размене. Будући да се ради о учењу кроз размену, кључан чинилац успешности размене је 

квалитет узајамног слушања. Сваки ученик саопштавањем другима стиче више увида у свој унутрашњи доживљај, али заправо, 

слушањем туђих искустава има прилику да сагледа свој доживљај у новом светлу, да га догради и обогати. Распоред седења (по 

могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да виде једни друге, окренути лицем у лице. Следи активност који је тако 

конципиран да подстиче  и одржава интересовање и сазнајну мотивацију ученика. То се постиже динамичном сменом различитих 

видова експресије (игре улога, цртања, пантомима, вербални исказ, игре покрета, итд.) и сменом игровних активности и размене. 

Оптималан број ученика је од десет до петнаест. Може се радити и са групом до двадесеторо ученика али онода долази до слабљења 

пажње и мотивисаности за размену. Настава се изводи по редоследу наставних јединица (радионица) онако како су дате у 

приручницима Сазнање о себи и другима 1 и Сазнање о себи и другима. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и вредновање наставе и учења сагласно природи предмета, његовом циљу и задацима наставе, ученици се не оцењују 

класичним школским оценама нити пореде веће се оцењују описно (формативно). Ученике оцењујемо на различите начине, сарадња 

са другарима, рад у пару и групи. Сви радови ученика се излажу на паноима у оквиру радионица или поводом одређених дана и 

датума (Дан детета, у оквиру Дечије недеље и слично). Радови се чувају у портфолијама ученика.Најважније вредновање и праћење је 

процес васпитања и образовања, да помогне ученицима да формирају позитивну слику о себи, да стекну самопоуздање, и да осете да 

кроз процес размене са другима обогаћују своју личност. 
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3 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

ПЛAН НAСTAВE И УЧEЊA ЗA ТРЕЋИ  РАЗРЕД OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

Рeд. 

брoj 
A. OБAВEЗНИ ПРEДMETИ 

ТРЕЋИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Српски jeзик 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 

8. Дигитални свет 1 36 

У К У П Н O: A 21
 

756
 

Рeд. 

брoj 
Б. ИЗБOРНИ ПРOГРAMИ 

 

1. Верска настава/Грађанско васпитање
5 

1 36 

У К У П Н O: Б 1
 

36
 

                                                           
5
Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
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У К У П Н O: A+Б 22 792 

 

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

 

Рeд. 

брoj 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ТРЕЋИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Редовна настава 22
 

792
 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатна настава 1 36 

4. Настава у природи
** 7-10 дана 

годишње 

 

Рeд. 

брoj 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ТРЕЋИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности
6 

1-2 36-72 

3. Екскурзија
 

1-3 дана годишње 

 

                                                           
6
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

** 
Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

 

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

могућностима ученика. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. 

Садржаји 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. На путу остваривања циља и исхода кључна је улога 

наставника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. 

Рaд сa учeницимa трећег рaзрeдa зaхтeвa увaжaвaњe њихoвих узрaсних кaрaктeристикa. Нaстaвa трeбa дaoбeзбeди сигурну, 

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

зajeдништвa. 

Приликoм плaнирaњa нaстaвe и учeњa пoтрeбнoje рукoвoдити сe: 

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

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

прeдмeтa; 

 пaртиципaтивним и кooпeрaтивним aктивнoстимa кoje oмoгућaвajу сaрaдњу; 

 прeвaсхoднo aктивним и искуствeним мeтoдaмa нaстaвe и учeњa; 

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

сa живoтним искуствимa учeникa и пoдстицaњeм примeнe нaучeнoг у свaкoднeвнoм живoту; 

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

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

пoстигнутoм стeпeну рaзвoja кoмпeтeнциja учeникa.  

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

 

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

укључивaњa у шкoлoвaњe, нeдoвoљнoг пoзнaвaњajeзикa и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнaoбрaзoвнa пoдршкa, израдиће се 

индивидуaлни oбрaзoвни плaн и он је саставни део школског програма. Његов циљ је пoстизaњeoптимaлнoг укључивaњa тaквих 

учeникa у рeдoвaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд и њихoвooсaмoстaљивaњe у вршњaчкoм кoлeктиву. Зa свaкoг учeникa пojeдинaчнo, прeмa 
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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 

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

рaдa кojим сe утврђуjeoбoгaћeн нaчин oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  
 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

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

ooцeњивaњу учeникa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу. Нaстaвник ће кoнтинуирaнo и нa примeрeн нaчин укaзивати учeнику нa 

квaлитeт њeгoвoг пoстигнућa тaкo штo ћe пoврaтнa инфoрмaциja бити прилaгoђeнa, дoвoљнojaснa и инфoрмaтивнa кaкo би имaлa 

улoгу пoдстицajнe пoврaтнe инфoрмaциje. Пoврaтнa инфoрмaциja трeбa дa будe дaтa тoкoм или нeпoсрeднo нaкoн oбaвљaњa 

нeкeaктивнoсти; трeбa дa будe кoнкрeтнa, дa сeoднoси нaaктивнoсти и прoдуктe учeникa, a нe нa њeгoву личнoст и дa будe пoзитивнo 

интoнирaнa, oднoснo дa првo сaдржи oнeeлeмeнтe 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. 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

99 
 

3.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: трећи 

 

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

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

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

развијања интеркултуралности. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

КЊИЖЕВНОСТ 

 чита са разумевањем различите текстове; 

 опише свој доживљај прочитаних књижевних 

дела; 

 изнесе своје мишљење о тексту; 

 разликује књижевне врсте:лирску и епску 

песму, причу, басну, бајку, роман и драмски 

текст; 

 одреди тему, редослед догађаја, време и место 

дешавања у прочитаном тексту; 

 именује главне и споредне ликове и разликује 

њихове позитивне и негативне особине; 

 уочи основне одлике лирске песме (стих, 

строфа, рима); 

 разуме преносно значење пословице и басне и 

њихову поучност; 

 разуме идеје књижевног дела; 

 уочи основне одлике народне бајке; 

 разликује народну од ауторске бајке; 

 представи главне особине јунака; 

 уочи основне одлике народне епске песме; 

1СЈ.1.2.1. 

1СЈ.1.2.2. 

1СЈ.1.2.3. 

1СЈ.1.5.3. 

1СЈ.1.5.4. 

1СЈ.2.2.9. 

1СЈ.2.2.1. 

1СЈ.2.2.0. 

1СЈ.2.5.1. 

1СЈ.2.5.2. 

1СЈ.2.5.5. 

1СЈ.3.2.1. 

1СЈ.3.2.4. 

1СЈ.3.2.7. 

1СЈ.3.5.1. 

1СЈ.3.5.2. 

1СЈ.3.5.3. 

Природа и 

друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Грађанско 

васпитање 

 компетенција за 
учење; 

 естетичка 
компетенција; 

 комуникација; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална 
компетенција. 
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 разликује опис од приповедања у књижевном 

делу; 

 покаже примере дијалога у песми, причи и 

драмском тексту; 

 уочи хумор у књижевном делу; 

 чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

 изражајно рецитује, и изводи драмске текстове; 

ЈЕЗИК 

-правопис 

-граматика и 

лексикологија 

 разликује врсте ( и подврсте) речи у типичним 

случајевима; 

 одреди основне граматичке категорије 

именица, придева и глагола; 

 примењује основна правописна правила; 

 јасно и разговетно изговара обавештајну, 

упитну и заповедну реченицу, поштујући 

одговарајућу интонацију и логички акценат, 

паузе, брзину и темпо;споји више реченица у 

краћу и дужу целину. 

1СЈ.1.3.4. 

1СЈ.1.3.5. 

1СЈ.1.3.8. 

1СЈ.1.3.9. 

1СЈ.1.4.1. 

1СЈ.1.4.3. 

1СЈ.2.3.1. 

1СЈ.2.3.3. 

1СЈ.2.3.8. 

1СЈ.2.4.1. 

1СЈ.2.4.3. 

1СЈ.2.4.6. 

1СЈ.2.4.7. 

1СЈ.3.3.1. 

1СЈ.3.3.5. 

1СЈ.3.3.6. 

1СЈ.3.4.1. 

Природа и 

друштво 

Математика 

Музичка култура 

 компетенција за 
учење; 

 естетичка 
компетенција; 

 комуникација; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална 
компетенција. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 препричава, прича и описује и на сажет и на 

опширан начин; 

 извештава о догађајима водећи рачуна о 

прецизности, тачности, објективности и 

сажетости; 

 варира језички израз; 

1СЈ.0.1.1. 

1СЈ.0.1.3. 

1СЈ.0.1.5. 

1СЈ.0.1.7. 

Природа и 

друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Музичка секција 

Драмско-

рецитаторска 

 компетенција за 
учење; 

 естетичка 
компетенција; 

 комуникација; 

 решавање проблема; 
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 попуни једноставни образац у који уноси 

основне личне податке; 

 разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

 учествује у разговору поштујући уобичајена 

правила комуникације и пажљиво слуша 

саговорника. 

секција  сарадња; 

 дигитална 
компетенција. 

 

Начин остваривања програма: 

 

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. Ученике треба навикавати да опишу доживљај прочитаних књижевних дела и изнесу мишљење о њима. 

Књижевност код ученика развија емпатију, тиме што од читалаца тражи да се стави на место другога. Настава књижевности јача 

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

народа. 

Школска лектира је разврстана по књижевним родовима, а обавезни део школске лектире састоји се, углавном, од дела која 

припадају основним националном корпусу, али и дела из светске књижевности. Домаћа лектира обухвата значајна поетска и прозна 

дела дечије књижевности и примерена је узрасту ученика.Поједина дела из изборног корпуса су изборна, што даје могућност учитељу 

да бира  шта ће обрађивати на часу. Изборност допушта наставнику већу креативност у достизању исхода. 

Часови књижевности могу се употпунити коришћењем дигиталних садржаја. Учитељима и ученицима могу бити од велике 

помоћи аудио записи, на којима се чује како глумци изражајно казују изабране текстове. Такође, у наставу треба увести разноврсне 

стваралачке активности којима се врши систематизација обрађених садржаја (игре асоцијација, креативне слагалице, интерактивни 

задаци и квизови). 

 

ЈЕЗИК 

 

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

основних граматичких правила и њихову адекватну примену у писаној и говорној комуникацији. 
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Граматика 

 

У програму су наведени само нови садржаји из граматике, али се подразумева да се градиво повезује са садржајима обрађеним 

у првом и другом разреду. 

Основна  знања из морфологије проширују се у вези са именицама, придевима и глаголима, а уводи се нова врста речи: 

заменице (само личне). Уводе се градивне и збирне именице, градивни и присвојни придеви. Градиво из граматике треба што више 

повезивати са правописом. Понављањем рода и броја именица уводи се појам род и број придева. Текстови из Читанке могу 

послужити за граматичку анализу и послужити као пример употребе врста речи у реченици и различитих врста реченица по облику и 

значењу. 

 

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. Правописна правила треба повезивати у 

корелацији са Природом ( писање вишечланих географских назива), и са Математиком ( јединице мера – скраћенице). 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Област језичка култура обухвата усмено и писмено изражавање. 

Усмено изражавање ученика треба развијати у разговору у којем их учитељ усмерава да јасно, прецизно и разговетно 

изговарају реченице, поштујући интонацију и правилно акцентовање у реченицама. Учитељ треба да ствара прилике и подстиче 

ученике да говоре, износе информације, своја мишљења, осећања, одговарају на питања, постављају питања итд. У трећем разреду 

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

Препричавање мора да има свој циљ и да буде плански и усмерено. Причање представља стваралачко истраживање без обзира 

на то да ли је у питању стварност или фантазија. Описивањем ученике оспособити да пажљиво посматрају, уочавају, откривају, 

запажају, упоређују, па тек онда дату предметност да мисаоно заокруже и језички уобличе. Извештавањем се на јасан, објективан и 

сажет начин говори о неком догађају. Током наставе требало би оспособити ученике да правилно попуне једноставне обрасце. На 

овом узрасту реализују се различите програмске вежбе (правописне, језичке, лексичко-семантичке и говорне вежбе). Правописне 

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

свакодневне, док се лексичко-семантичким вежбама код ученика ствара навика да промишљају и траже адекватни језички израз за 

оно што желе да искажу. Говорне вежбе, као што су :рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање драмског текста и сл. код 

ученика подстичу машту и креативност због чега би их требало чешће примењивати у настави језичке културе. 
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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 примеран 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. 
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3.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: трећи 

 

ЦИЉ наставе страног jезика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном 

нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног окружења. 

Настава страних језика треба да: 

 Подстакне потребу за учењем страних језика;  

 Подстаке развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика;  

 Олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  

 Стимулише машту, креативност и радозналост;  

 Подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту 

са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Школа: школски 

прибор, простор и 

активности 

Ја и моји другови: 

другови и особе из 

непосредног окружења, 

игре(у складу са 

годишњим добима) 

Породица и блиско 

окружење: ужа и ширап 

ородица и пријатељи 

Празници: Божић, Нова 

година, Ускрс, рођендан 

и други важни празници; 

Разумевање говора 

Разумевање писаног текста 

Усмено изражавање 

Интеракција 

Знања о језику  

Поздрављање, упознавање, представљање себе и других 

(казивање имена, узраста, места становања), именовање и 

описивање лица, делова тела, других живих бића, предмета, 

просторија и сл. у односу на њихова физичка својства 

(величина, боја, облик), тражeње и давање обавештења о 

другом лицу, предмету и сл, описивање положаја и места где 

се лицe, пред мет и сл. налазе, тражење и давање обавештења, 

тражeње и давање обавештења о ономе што се догађа у 

тренутку говора, тражење и давање дозволе, захваљивање, 

 У оквиру програма за трећи разред 

остварује се корелација са другим 

предметима:  

 музичка култура 

 ликовно васпитање 

 српски језик 

 математика 

 веронаука 

Ученици оквиру наставе уче песмице, 

цртају боје и праве честитке, уче да 

склапају реченице(редослед речи у 

реченици), као и граматику, бројеве и 

основну културу везану за празнике који 
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Мој дом: просторије и 

делови намештаја 

Исхрана: Оброци, избор 

хране и пића, воће и 

поврће , навике у 

исхрани у земљи/ама 

чији се језик учи 

Одећа: Одевни предмети 

по годишњим добима 

Окружење: Место и 

улица где станује важнеу 

станове у окружењу 

(биоскоп, школа, 

позориште, пошта, музеј) 

Остало:Годишња доба, 

месеци, дани у недељи и 

делови дана 

извињење, давање једноставних упутстава и наредби, 

исказивање молбе, учтивог захтева, прихватање извињења, 

давање једноставних упутстава и наредби,исказивање молбе, 

учтивог захтева, изрицање забране, изражавање припадања и 

поседовања, казивање бројева, кaзивање броја телефона, 

изражавање броја, тражење и давање обавештења о времену на 

часовнику – казивање пуних сати,казивање делова дана, дана у 

недељи, месеци, годишњих доба, описивање временских 

прилика везаних за годишња доба, изражавање 

способности/неспособности,изражавање допадања 

/недопадања, изражавање лепих жеља (честитање рођендана, 

празника и сл.), предлагање да се нешто заједно уради, 

прихватање предлога, нуђење, прихватање понуђеног, 

описивање уобичајених активности, постављање једноставних 

питања и давање кратких одговора, привлачење пажње. 

се славе,као и да направе везу са нашим 

празницима. 

 

Начин остваривања програма: 

 

У трећој години учења, ученици треба да утврде претходно стечена знања,и да буду уведени у вештине разумевања писаног 

текста, као и писања већ усвојених садржаја. Примењује се комуникативна настава да би се доследно спровели и применили одређени 

ставови:  

 језик се употребљава у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике;  

 говор наставника прилагођен је узрасту ученика; ученици прво слушају, а касније почињу да говоре; 

 битнија је језичка порука од граматичке прецизности;  

 узор ученика није изворни говорник, већ се знање ученика мери јасно одређеним релативним критеријумима знања;  

 настава се заснива на социјалној интеракцији (групно и индивидуално решавање проблема, потрага за информацијама са 

јасним задацима и циљем) 

Комуникативно –интерактивни приступ 

 усвајање садржаја кроз учествовање у друштвеном чину  

 програм је динамична, заједнички припремљена и прилагођена листа задатака и активности 
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 наставник омогућава приступ новим и непознатим идејама 

 ученици су активни и одговорни учесници тог друштвеног чина 

 уџбеници су извор активности, а учионица простор прилагођен настави 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Настава се прати кроз успех ученика на месечном нивоу. Путем провера знања, и кроз активности у току часа; залагање 

ученика и постигнути резултати. Ученици се оцењују бројчано и описно. У зависности од постигнутог успеха организује се рад са 

ученицима,организује се појачан рад ( у виду додатне или допунске наставе) 
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3.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  
 

Разред: трећи 

 

Циљ: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да 

оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно 

настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању 

научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.  

 

Област / 

Тема 
Исходи Стандарди 

Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

Бројеви 

Ученик ће бити у стању да: 

 прочита, запише и упореди бројеве прве 
хиљаде и прикаже их на бројевној прави. 

 прочита број записан римским цифрама и 
напише дати број римским цифрама (до 

1000 ). 

 изврши четири основне рачунске 
операције, писмено и усмено ( до 1000 ) 

 подели број бројем прве децимале, са и без 
остатка и провери резултат 

 процени вредност израза са једном 
рачунском операцијом; 

 израчуна вредност бројевног израза са 
највише три рачунске операције; 

 одреди десетице и стотине најближе датом 
броју; 

 реши једначину са једном рачунском 
операцијом; 

 одреди и запише скуп решењане једначине 
са сабирањем и одузимањем; 

1MA.1.1.1 

1MA.1.1.2. 

1MA.1.1.3 

1MA.1.1.4 

1MA.1.1.5 

1MA.1.3.1. 

1 MA.1.3.2. 

1MA.2.1.1 

1MA.2.1.2. 

1MA.2.1.3 

1MA.2.1.4. 

1MA.2.1.5. 

1MA.2.3.1. 

1MA.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. 

Природа и друштво  

(Оријентација у простору 

и времену – Географска 

карта Србије) 

Музичка култура  

(Извођење музике: 

Елементи музичког 

писма) 

Ликовна култура  

(Споразумевање: Лепо 

писање – плакат, 

позивнице, честитке ) 

 Компетенција 
зацеложивотноучење 

 Комуникација 

 Рад с подацима и 
информацијама 

 Дигитална 
компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговорно учешће у 
демократском друштву 

 Естетичка компетенција 

 Предузимљивост и 
оријентација ка 

предузетништву. 
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 реши проблемски задатак користећи 
бројевни израз или једначину; 

 уочи делове целине и запише разломке 
облик m/n(m<n<10); 

 упореди разломке облика m/n са једнаким 

имениоцима; 

 резултат мерења дужине запише 
децималним бројем са једном децималом; 

 уочи и речима опише правило за настајање 
бројевног низа; 

 чита и користи податке представљене 
табеларно или графички (стубичасти 

дијаграм и сликовни дијаграм) 

Геометрија 

Ученик ће бити у стању да:  

 црта паралелне и нормалне праве, 
правоугаонике и квадрат; 

 конструише троугао и круг; 

 именује елементе угла, правоугаоника 
квадрата, троугла и круга; 

 разликује врсте углова и троуглова; 

 одреди обим правоугаоника, квадрата и 
троугла, применом обрасца; 

 опише особине правоугаоника и квадрата; 

 преслика геометријску фигуру у квадратној 
или тачкастој мрежи на основу задатог 

упутства; 

1MA.1.2.1. 

1MA.1.2.2. 

1MA.1.2.3. 

1MA.1.2.4. 

1MA.2.2.1. 

1MA.2.2.3. 

1 MA.2.2.4. 

1 MA.2.2.5. 

1MA.2.2.6. 

1МА.3.2.1. 

1МА.3.2.2. 

1МА.3.2.3. 

1МА.3.2.4. 

1МА.3.2.5. 

Природа и друштво  

(Оријентација у простору 

и времену – Географска 

карта Србије, план 

насеља) 

Музичка култура  

(Извођење музике: 

Елементи музичког 

писма) 

Ликовна култура 

(Композиција: Орнамент. 

Традиционална и 

савремена употреба 

орнамената, симетрија.) 

 Компетенција за 
целоживотно учење 

 Комуникација 

 Рад с подацима и 
информацијама 

 Дигитална 
компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговоран однос према 
здрављу 

 Естетичка компетенција 

 Предузимљивост и 
оријентација ка 

предузетништву. 

Мерење и 

мере 

Ученик ће бити у стању да: 

 користи геометријски прибор и софтверске 

алате за цртање; 

1 MA.1.4.1. 

1MA.1.4.2 

1MA.1.4.3. 

Природа и друштво  

(Оријентација у простору 

и времену – Географска 

 Компетенција за 
целоживотно учење 

 Комуникација 
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 чита, упореди и претвара јединице за 
мерење дужине, масе, запремине течности 

и времена; 

 упореди величине (дужина, маса, 
запремина течности и време); 

 измери површину геометријске фигуре 
задатом мером (правоугаоником, 

квадратом и троуглом); 

 примењује концепт мерења у једноставним 
реалним ситуацијама. 

1MA.1.4.4. 

1 MA.2.4.1. 

1MA.2.4.2. 

1MA.2.4.3. 

1MA.2.4.4. 

1МА.2.4.5. 

1МА.3.4.1 

1МА.3.4.2. 

1МА.3.4.3. 

карта Србије, план 

насеља) 

Музичка култура  

(Извођење музике: 

Елементи музичког 

писма) 

Ликовна култура  

(Материјали – Својства 

материјала) 

 Рад с подацима и 

информацијама 

 Дигитална 
компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Предузимљивост и 
оријентација ка 

 предузетништву 

 

Начин остваривања програма: 

 

У настави се смењују демонстрација са разноликим, игроликим активностима и употреба едукативних софтверских алата, као 

додатна мотивација ученицима и развијање позитивног става према математици. Методе и облици рада прилагођени су 

индивидуалним карактеристикама ученика.  

У трећем разреду планом и програмом предвиђене су три теме: „Бројеви“; „Геометрија“; „Мерење и мере“. 

Развој појма броја 1000, као и поступке рачунања у оквиру прве хиљаде  треба схватати по следећем плану: 

 сликовно представљати бројеве и места броја у бројевном низу ради разумевања декадног бројевног система 

 увежбавати технике рачунања, како би ученици стекли сигурност и спретност при усменом и писменом рачунању 

 решавати проблеме из реалних животних ситуација или других предметних области 

 кроз практичне активности деобе и спајања, лепљења и сечења погодног дидактичког материјала објаснити ученицима појам 

разломка 

 примењивати  тимски, групни  и рад у пару. 

 постављати  ученика у различите ситуације евалуације и самоевалуације 

 Описивати речима правила да би се ученицима омогућило да стекну трајна, функционална знања. 

 Поред текстуалне форме задавања задатака, ученицима развити способност уочавања проблема анализом ситуације задате 

сликом или графиконом. Задатке   бирати по принципу поступности  ради стицања сигурности у раду. 

Почетна настава геометрије мора бити експериментална, тј. најпростије геометријске фигуре и нека њихова својства упознају се 

практичним радом, преко разноврсних модела фигура у току посматрања, цртања, резања, пресавијања, мерења, процењивања, 
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упоређивања, поклапања итд.  Неопходно је да се ученици навикавају, у складу са узрастом, не само да посматрају и експериментишу 

већ да и све више расуђивањем откривају геометријске чињенице. Градиво ове области усвајати по следећем плану: 

 уочавање и именовање гометријских фигура у окружењу. 

 цртање правих и углова помоћу лењира и троугаоника или два троугаоника 

 усвајање поступка конструкције кружнице/круга шестаром и увиђање да су круг и кружница одређени центром и 

полупречником 

 подстицање ученика да самостално откривају формуле израчунавања обима и површине 

 пресликавање једноставних геометријске фигуре на квадратној мрежи или тачкастој мрежи симетрично 

 развијање геометријског мишљења реализацијом следећих активности: посматрање, прављење модела, цртање, склапање и 

растављање делова фигуре 

 примена групног и рада у пару у циљу вршњачке помоћи и сарадње 

 постављање ученика у различите ситуације евалуације и самоевалуације 

У савладавању градива о мерама користити очигледна средства и давати ученицима да процењују и мере, различите предмете из 

окружења. Градиво о мерама и мерним јединицама усвајати по плану: 

 применом очигледних средстава упознати ученике са мерним јединицама 

 примена демонстративне, илустративне методе 

 решавање једноставнијих проблема повезивањем са свакодневним ситуацијама 

 увежбавање процене и мерења различитих предмета из окружења 

 примена информационих технологија, Геогебра и Гоогле мап 

 постављање ученика у различите ситуације евалуације и самоевалуације 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и оцењивање савладаности наставног градива, тј. степена остварености предвиђених исхода је континуирано. 

Оцењивање позитивно утврђује однос према учењу и знању и подстиче мотивацију за учење. Оцењивањем се ученик оспособљава за 

објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика, за постављање личних циљева током процеса учења, 

развија се систем вредности и обезбеђује се поштовање општих принципа система образовања и васпитања утврђених законом којим 

се уређују основе система образовања и васпитања. 

Свакодневно се прикупљају информације из различитих извора. Иницијални тест је први извор информације и на основу њега 

се утврђује ниво на коме се ученик налази. На основу тих сазнања долазимо до закључка за које ученике треба да се напише 
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индивидуализација, ИОП, и како организовати писање припрема (тежина задатака – примера) за усвајање новог градива, дужина 

заједничког вежбања, пре него што се крене на самосталан рад. 

У току рада информације се прикупљају из различитих извора, вреднује се учествовање у дискусији, активност на часу, рад у 

групи, тестови на крају месеца, теме, тромесечја, полугодишта, кратке вежбе на крају часова обраде, самостални истраживачки 

задаци, самосталност у току рада, практични радови, свеске ученика, учешће на такмичењима, самопроцена оцене и ангажовања од 

стране ученика. 

Све активности заједно помажу да се што реалније сагледа степен остварености исхода, уочи напредовање и да повратна 

информација ученику.  

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним и 

сумативним оцењивањем.  

Формативно оцењивање, у смислу  правилника, јесте редовно праћење и процена напредовања у остваривању прописаних 

исхода, стандарда постигнућа и ангажовања као и праћење владања ученика. Формативно оцењивање садржи повратну информацију 

о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета, предузете активности од стране 

наставника за унапређивање постигнућа ученика, процена њихове делотворности и јасне и конкретне препоруке за даље 

напредовање.  

Формативне оцене се по правилу евидентирају у педагошкој документацији наставника и најчешће се односе на редовно 

праћење напретка постигнућа ученика, начин како учи, степен самосталности у раду, начин остваривања сарадње у процесу учења са 

другим ученицима и други подаци о ученику битни за праћење.  

Сумативно оцењивање, у смислу  правилника, јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или на крају 

полугодишта из обавезног предмета, изборних програма, активности и владања.  

Оцене добијене сумативним оцењивањем у трећем разреду су бројчане и на крају полугодишта, односно школске године 

исказују се као напредовање ученика у остваривању исхода, ангажовање и препорука. Сумативне оцене се евидентирају у прописаној 

евиденцији о образовно-васпитном раду, а могу бити унете и у педагошку документацију. 

Ученик коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања 

школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању оцењује се на основу ангажовања и степена 

остварености циљева и исхода дефинисаних планом индивидуализације и ИОП-ом. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, 

уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености 

прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка 

оцењивања.  
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Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране циљеве и исходе, 

ревидира се индивидуални образовни план.  

Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, применом 

индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и 

ангажовања.  
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3.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ПРИРОДА И ДРУШТВО  
 

Разред: трећи 

 

Циљ:Циљ је упознавање себе, природе, друштва и окружења у коме се налазимо, развијање способности за одговоран живот у њему. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

Природа, човек, 

друштво 

 Ученици ће схватити на основу чега се врши  подела 
живе природе; 

 Развијање основних научних појава из природних и 
друштвених наука; 

 Развијање основних појмова из природних и 
друштвених наука; 

 Развијање основних појмова о ширем  природном и 
друштвеном  окружењу – завичају; 

 Развијање основних елемената логичког мишљења; 

 Стицање елементарне научне писмености, њена 
функционална применљивост и развој процеса учења; 

 Развијање еколошке свести и разумевање основних 
елемената одрживог развоја 

1ПД  1.1.4 

1ПД  2.1.2 

1ПД  2.1.3 

1ПД  2.1.2 

1ПД  3.1.1 

1ПД  1.1.5 

1ПД  2.1.4 

1ПД  3.1.1 

Д игитални свет 

Српски језик 

Ликовна култура 

 Има позитиван 
однос према 

учењу 

 Негује своју 
националну 

културну баштину 

 Брине о својој 
животној околини 

Кретање у 

простору и 

времену 

 Оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

 Развијање радозналости, интересовања и способности 
за активно упознавање окружења; 

 Усвајање цивилизацијских тековина и упознавање 
могућности њиховог чувања, рационалног 

коришћења и дограђивања. 

1ПД  1.4.1 

1ПД  1.4.2 

1ПД  1.4.3 

1ПД  1.4.4 

1ПД  1.4.5 

1ПД  2.4.1 

1ПД  2.4.2 

1ПД  2.4.3 

1ПД  2.4.4 

1ПД  2.4.5 

Д игитални свет 

Српски језик 

Ликовна култура 

 Критички 
процењује свој 

рад и рад групе 
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1ПД  3.4.1 

Наше наслеђе 

 Оспособљавање за самостално проналажење 
информација и учење; 

 Развијање основних елемената логичког мишљења; 

 Развијање одговорног односа према себи, окружењу 
и културном наслеђу. 

1ПД  1.6.1 

1ПД  1.6.2 

1ПД  1.6.3 

1ПД  1.6.4 

1ПД  1.6.5 

1ПД  1.6.6 

1ПД  2.6.4 

1ПД  2.6.5 

1ПД  2.6.6 

1ПД  2.6.7 

1ПД  3.6.1 

Д игитални свет 

Српски језик 

Ликовна култура 

 Има позитиван 
однос према 

учењу 

 Негује своју 
националну 

културну баштину 

 Брине о својој 
животној околини 

Материјали и 

њихова употреба 

 Развијање основних елемената логичког мишљења; 

 Стицање елементарне научне писмености и стварање 
основа за даље учење; 

 Оспособљавање ученика за примену стечених знања 
у свакодневном животу. 

1ПД  1.3.1 

1ПД  1.3.2 

1ПД  1.3.3 

1ПД  1.3.4 

1ПД  2.3.1 

1ПД  2.3.2 

1ПД  2.3.3 

1ПД  2.3.4 

1ПД  2.3.5 

1ПД  2.3.6 

1ПД  3.3.1 

1ПД  3.3.2 

Д игитални свет 

Српски језик 

Ликовна култура 

 Користи 
различите изворе 

информација  

Људска делатност 

 Оспособљавање за самостално учење и проналажење 
информација; 

 Интегрисање искуствених и научних сазнања у 
систем појмова из области природе и друштва; 

 Стицање елементарне научне писмености и стварање 
основа за даље учење; 

 Развијање основних елемената логичког мишљења. 

1ПД  1.2.1 

1ПД  1.2.2 

1ПД  1.2.3 

1ПД  2.2.1 

1ПД  2.2.2 

1ПД  2.2.3 

Д игитални свет 

Српски језик 

Ликовна култура 

 Има позитиван 
однос према 

учењу 

 Негује своју 
националну 

културну баштину 
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Начин остваривања програма:  

 

Наставни предмет природа и друштво представља програмски континуитет наставног предмета Свет око нас из прва два 

разреда основног образовања и васпитања. Он наставља развојну концепцију узлазних спиралних кругова у грађењу појмова, 

усвајању знања, вештина, ставова и вредности из интегративних области природе и друштва. Поступно се развија принцип 

завичајности који се протеже кроз цео први циклус. Структура програма указује на континуитет у пајачаном развијању знања из 

природних наука што се огледа у избору садржаја програма. Такође, постоји нов приступ при изучавању прошлости, који је 

ослобођен садржаја из шире историје јер их ученици теже усвајају на овом узрасту. Као и претходна два разреда потребно је 

обезбедити интегрисаност градива које се обрађује како међу различитим садржајима програма тако и са другим предметима и 

реалним животом. Систематизовањем, допуњавањем и реструктуирањем искуствених сазнања ученика и њихвим довођењем у везу са  

наученим сазнањима, знања се надограђују, проверавају и примењују. Запажање основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности треба да буду у основи свих активности  у реализацији овог програма, што на овом узрасту 

представља одличан подстицај за развој сазнајних способности  и когнитивних процеса ученика. Знања која се стичу  у оквиру овог 

предмета треба да буду у фунцкији одговорног односа према себи, другима и природи, односно треба да буду основ за формирање 

правилних навика, ставова и вредности. За ученике је важно да место и улогу човека у окружењу не посматрају по 

антропоцентричном моделу већ да развију екоцентрични поглед на свет, јер је човек део природе и у складу са њом треба да се 

понаша. Овај наставни предмет представља основу за изучавање садржаја у оквиру наставних предмета биологија, географија, 

историја, физика и хемија. Ако се има у виду да ће се ученици сусрести са тим предметима тек за неколико година  важно је 

постепено градити мрежу појмова и обезбедити позитиван трансфер знања. Предмет не би требало оптерећивати претераном 

фактографијом већ се фокусирати на стицање основних знања која треба да буду добро интегрисана како не би остала изолована и 

самим тим мање разумљива и још мање примењљива. Приликом релаизације наставних тема пожељно је оставарити интегрисан 

тематски и мултидисциплинарни приступ. Природа и друштво као наставни предмет има могућности за  корелаицју са oбавезним 

предметима као и са изборним  предметима (пројектна настава,рука у тесту...) јер су им садржаји међусобно компатибилни. За 

изучавање природних појава врло је значајно проблемско структуирање садржаја као подстицај радозналости и интелектуалне 

активноти ученика. 

У трећем разреду предност и даље имају истраживачке активности засноване на чулном сазнању, стечене практиковањем кроз 

експерименте у осмишљеној образовјној активности, као и у свакодневном животу. Пожељне су активности које омогућују 

интеракцију са физичком и социјалном средином, јер доприносе спознавању света око нас, тако што се откривају односи и упознају 

својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса уз развијање социјалних вештина. Изабране активности треба да ангажују 

како поједина чула тако и више чула истовремено. Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и 

њихову интеграцију у комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима деце при упознавању света и процесу учења. 

Добра интеграција чулних утисака услов је за правилно искуствено сазнање и отворен пут за трансформацију представа и опажајно-
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практичног мишљења у појмовно. Кад год је то могуће, у процесу учења треба омогућити ученицима избор различитих активности и 

садржаја, сходно њиховим субјективним склоностима, ради постизања жељених циљева. Активности треба осмислити тако да (уз 

опрез) дете испробава своје могућности. Неопходно је пружити му прилику да кроз активности покаже своју оспособљеност у 

практичној примени усвојених знања. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и вредновање ученика обавља се континуирано, преко целе године. Пратимо, вреднујемо, користимо и уважавамо 

интересовање ученика кроз усмено излагање, уважавајући интересовање и активност ученика. У процесу праћења постављених 

циљева и задатака користимо мотивације, постављамо стандарде а вредновање реализујемо  кроз знање и умење ученика у оквиру 

предмета природе и друштва. Самовредновање и вредновање ученика оцењује се сумативно (оцене од 1 до 5) и формативно (описно) 

бележи се у свескама постигнућа ученика. Кроз рад на часовима обележавају се значајни датуми: Дан пролећа, Дан дрвећа и птица, 

Дан екологије, Дан планете, Дан воде, Дан здраве хране, Јесењи вашар... Радови ученика (панои, макете и сл) чувају се у 

портфолијама и педагошким свескама или у учионици у делу школе за изложбе.  
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3.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Разред: трећи 

 

Циљ: Васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 

деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

 

Област / 

Тема 
Исходи Стандарди 

Међупредметн

о повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

МАТЕРИЈА

ЛИ 

 поштује инструкције за припремање, 
коришћење, одржавање и одлагање материјала 

и прибора; 

 повеже уметничко занимање и уметнички 
занат са одговарајућим продуктом; 

 преобликује, самостално или у сарадњи са 
другима, амбалажу и предмете за рециклажу 

мењајући им употребну функцију; 

 изрази своје доживљаје, емоције, имагинацију 
и запажања одабраним материјалом, прибором 

и техникама; 

 користи одабране податке и информације као 
подстицај за стваралачки рад; 

 протумачи једноставне визуелне информације 
и поруке из свакодневног живота; 

 укаже на сличностии разлике које опажа у 
уметничким делима и традицији различитих 

народа; 

 изрази одабране садржаје изразом лица, 
положајем тела, покретима или кретањем; 

 распореди облике, боје, линије и/или текстуре 
креирајући оригиналне композиције; 

Основни ниво: користи 

одговарајући материјал 

 распоређује 
предмете и облика 

повезујући их у 

једноставну целину  

 има елементарна 
знања о основним и 

изведених боја 

 меша основне боје 
да би настале 

изведене 

 препознаје и 
именује различите 

површине ( глатко, 

храпаво, меко, 

тврдо) 

 учествује у 
реализацији 

заједничке иде 

Средњи ниво 

 безбедно и 

примерено користи 

Српски језик, 

математика, 

Природа и 

друштво, 

Музичка 

култура 

Кроз наставу 

ликовне културе 

ученици стичу 

функционална знања 

и умења и развијају 

способности, навика 

и вредносних 

ставова, а који 

омогућавају целовит 

развој ученика и 

припремају их за 

живот у савременом 

свету. 
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 разговара са вршњацима о доживљају 
простора, дизајна, уметничких и ученичких 

радова, уважавајући различитости; 

 учествује у обликовању и уређењу простора у 
школи, код куће или у окружењу; 

 разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где 
та знања може применити. 

средства и 

материјале да би 

изразио своју 

замисао 

 користи једноставне 
термине из 

визуелних 

уметности ( цртеж, 

слика, сликар, 

акварел, темпера) 

 зна основна својства 
акварела и темпере 

 ликовно изражава 

доживљај везана за 

искуство из 

непосредног 

окружења и маште 

 разликује нијансе 
боја на предметима 

у окружењу, на 

сопственим и 

радовима других 

 ствара једноставне 
ликовне целине 

користећи основне и 

изведене боје 

 ствара једноставне 
целине користећи 

топле и хладне боје 

 учествује у избору 
садржаја да би 

представио неку 
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идеју 

СПОРАЗУ

МЕВАЊЕ 

 поштује инструкције за припремање, 
коришћење, одржавање и одлагање материјала 

и прибора; 

 повеже уметничко занимање и уметнички 
занат са одговарајућим 

продуктом; 

 преобликује, самостално или у сарадњи са 
другима, амбалажу и предмете за рециклажу 

мењајући им употребну функцију; 

 изрази своје доживљаје, емоције, имагинацију 
и запажања одабраним материјалом, прибором 

и техникама; 

 користи одабране податке и информације као 
подстицај за стваралачки рад; 

 протумачи једноставне визуелне информације 
и поруке из свакодневног живота; 

 укаже на сличностии разлике које опажа у 
уметничким делима и традицији различитих 

народа; 

 изрази одабране садржаје изразом лица, 
положајем тела, покретима или кретањем; 

 распореди облике, боје, линије и/или текстуре 
креирајући оригиналне композиције; 

 разговара са вршњацима о доживљају 
простора, дизајна, уметничких и ученичких 

радова, уважавајући различитости; 

 учествује у обликовању и уређењу простора у 
школи, код куће или у окружењу; 

 – разматра, у групи, шта и како је учио/ла и 

где та знања може применити. 

Напредни ниво 

 уме да препозна 
тродимензионална 

уметмичка дела у 

музејима и 

галеријама 

 примењује сазнања 
о међусобном 

односу боја да би 

остварио замисао 

 својим речима 
исказује утисак о 

свом и раду 

вршњака 

 активно учествује у 
презентацији 

сопствених и радова 

вршњака 

 користи друга места 
и изворе (нпр. 

Позориште, 

биоскоп, интернет) 

да би проширио 

своја знања 

Српски језик, 

математика, 

Природа и 

друштво, 

Музичка 

култура 

Кроз наставу 

ликовне културе 

ученици стичу 

функционална знања 

и умења и развијају 

способности, навика 

и вредносних 

ставова, а који 

омогућавају целовит 

развој ученика и 

припремају их за 

живот у савременом 

свету. 
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КОМПОЗИ

ЦИЈА 

 поштује инструкције за припремање, 
коришћење, одржавање и одлагање материјала 

и прибора; 

 повеже уметничко занимање и уметнички 
занат са одговарајућим продуктом; 

 преобликује, самостално или у сарадњи са 
другима, амбалажу и предмете за рециклажу 

мењајући им употребну функцију; 

 изрази своје доживљаје, емоције, имагинацију 
и запажања одабраним материјалом, прибором 

и техникама; 

 користи одабране податке и информације као 
подстицај за стваралачки рад; 

 протумачи једноставне визуелне информације 
и поруке из свакодневног живота; 

 укаже на сличностии разлике које опажа у 

уметничким делима и традицији различитих 

народа; 

 изрази одабране садржаје изразом лица, 
положајем тела, покретима или кретањем; 

 распореди облике, боје, линије и/или текстуре 
креирајући оригиналне композиције; 

 разговара са вршњацима о доживљају 
простора, дизајна, уметничких и ученичких 

радова, уважавајући различитости; 

 учествује у обликовању и уређењу простора у 
школи, код куће или у окружењу; 

 разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где 
та знања може применити. 

 Српски језик, 

математика, 

Природа и 

друштво, 

Музичка 

култура 

Кроз наставу 

ликовне културе 

ученици стичу 

функционална знања 

и умења и развијају 

способности, навика 

и вредносних 

ставова, а који 

омогућавају целовит 

развој ученика и 

припремају их за 

живот у савременом 

свету. 

ПРОСТОР 
 поштује инструкције за припремање, 

коришћење, одржавање и одлагање материјала 

 Српски језик, 

математика, 

Кроз наставу 

ликовне културе 
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и прибора; 

 повеже уметничко занимање и уметнички 
занат са одговарајућим продуктом; 

 преобликује, самостално или у сарадњи са 
другима, амбалажу и предмете за рециклажу 

мењајући им употребну функцију; 

 изрази своје доживљаје, емоције, имагинацију 
и запажања одабраним материјалом, прибором 

и техникама; 

 користи одабране податке и информације као 
подстицај за стваралачки рад; 

 протумачи једноставне визуелне информације 
и поруке из свакодневног живота; 

 укаже на сличностии разлике које опажа у 
уметничким делима и традицији различитих 

народа; 

 изрази одабране садржаје изразом лица, 
положајем тела, покретима или кретањем; 

 распореди облике, боје, линије и/или текстуре 

креирајући оригиналне композиције; 

 разговара са вршњацима о доживљају 
простора, дизајна, уметничких и ученичких 

радова, уважавајући различитости; 

 учествује у обликовању и уређењу простора у 
школи, код куће или у окружењу; 

 разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где 

та знања може рименити. 

Природа и 

друштво, 

Музичка 

култура 

ученици стичу 

функционална знања 

и умења и развијају 

способности, навика 

и вредносних 

ставова, а који 

омогућавају целовит 

развој ученика и 

припремају их за 

живот у савременом 

свету. 

 

Начин остваривања програма:  
 

 организовање заједничког реализовања теме (формирати групе, парове); 
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 разговор са ученицима како би сваки ученик дошао до своје идеје, а на основу понуђеног ликовног садржаја; 

 објаснити основне карактеристике различитих техника; 

 мењати амбијент, али препустити и ученицима избор амбијента 

 повезивање ликовне уметности са искуствима из других области (етно, споменици, обичаји, одевање, музика) 

 организовање посета изложбама 

 опажање сличности и разлика творевина природе и човека 

 организовање одељенске изложбе; 

 учешће у ликовним конкурсима; 

 Користећи своја досадашња знања и искуства ученици ће из коришћење технике и средстава ликовног изражавања на часовима 

у школи и ван ње (посета изложби, галерија, музеја, културних добара...), а уз помоћ наставника остваривати програмске садржаје за 

трећи  разред  

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 

Однос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно материјал, прибор и алатке, одржава прибор и радни простор...); 

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

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

размишљања, доживљавања, опажања...); 

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

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

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

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

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

материјал и технику у односу на идеју). 
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3.6 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Разред: трећи 

 

Циљ: 

 равијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

 оспособљављање за разумевање могућности музичког изражавања; 

 развијање осетљивост за музичке вредности упознавање музичке традиције и културе свог и других народа. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 пева песме по слуху и са нотног текста различитог садржаја и 
расположења. 

 пева дела традиоциналне и уметничке музике која су примерена гласовним 
могућностима и узрасту ученика 

 пева и изводи музичке игре (игра уз покрет, дидактичке игре) 

 свира пратње за бројалице песме, игре на ритмичким дечијим 
инструментима 

 свира једноставне песме на мелодичким инструментима Орфовог 
инструментаријума 

 препознаје и свира делове песама на основу искуства у извођењу музике 

српски језик 

физичко васпитање 

природа и друштво 

ликовна култура 

математика 

народна традиција 

граађанско васпитање 

енглески језик 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 препозна вокално- инстументсле композиције за децу и кратке 

инструменталне композиције различитог садржаја, облика расположења 

као и музичке приче 

 препозна народне песме и игре  

 препознаје различите тонске боје (гласове и инструменте) различит темпо, 
динамичке разлике, разлицита располозења на основу изражајних 

елемената 

 препозна музичку композицију коју је слушао 

 уочи вредности и улогу музике у свакодневном животу. 

српски језик 

-природа и друство 

народна традиција 

ликовна култура 

енглески језик 

грађанско васпитање 
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МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 креира ритмчким и звучним ефктима једноставне пратње за бројалице, 
песме, приче, стихове и музичке игре, користићи при томе различите 

изворе звука (глас, тело, дечији ритмичи иструменти) 

 креира покрете уз музику коју пева или слуша 

 смишља музичка питања и одговоре, ритмичке допуњалке, мелодиске 
допуњалке 

 Инпровизује мелодије на задани текст импровизује дијалог на различитим 
изворима звука  

 свирање на фрулици. 

ликовна култура 

физичко васпитање 

српски језик  

природа и друштво 

 

Начин остваривања програма:  

 

Музичка култура је једна од најважнијих дисциплина која утиче значајно на целокупном развоју ученика. Настава музичког 

васпитања тежи ка развијању љубави, свесном усвајању знања и вештина, развија љубав према музичкој уетности, потпомаже његов 

свестрани развој, оплемењује га и улепшава му живот. Савладавање музицке писмености и развијањем укуса, ученици се 

оспособљавају да активно учестују у музичком животу своје околине. Настава музичке културе остварајује се међусобним 

прожимањем следећих музичких активности:  

 певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура, музичког писма и интонације: 

 слушање музике и усвајање основних појмова из опсте музичке културе 

 активности у музичком стваралаштву. 

У трећем разреду певање и свирање остварује се по слуху, опонашањем учитеља или уз помоћ визулних помагала (цртежа или 

договорених знакова) и даље се ради на упознавању музичког писма што траје до краја основног школовања. Музички садржаји се 

повезају са садржајима осталих наставних ппредмета кад год је могуће то остварити. Музички садржаји се повезују са саджајима 

осталих наставних предмета кад год је могуце остварити. Активно стицање информација о свирању на пединим инструментима 

(фрулица). Ученици на школским манифестаијама поводом (Светог Саве, Нове године, Дана жена, Дана школе и сличним) у школи и 

ван ње изказују своје вештине и способности. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

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 
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охрабрити. Кад је у питању овај предмет мерило успеха је учешце и мотивисаност ученика. Праћење на шредовања и оцењивање 

ученика је бројчано и реализује се у склау 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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3.7 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред: трећи 

 

Циљ: физичког и здравственог васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно-образовним  подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), 

развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 
Међупредметне компетенције 

Атлетика 

 правилно изводи вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања; 

 комбинује усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу; 

 одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 

 разликује правилно држање од неправилног 

држања тела; 

 успоставља правилно држање тела; 

 правилно дише током вежбања; 

 поштује правила понашања у и на 

просторима за вежбање; 

 поштује мере безбедности током вежбања; 

 поштује правила игре; 

 повезује ходање и трчање с позитивним 

утицајем на здравље; 

 препознаје лепоту покрета у вежбању; 

 придржава се правила вежбања; 

 вреднује успех у вежбању. 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.5. 

ФВ.1.1.7. 

Математика 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

Грађанско 

васпитање 

Комуникација 

Уважава саговорника – реагује 

на садржај комуникације, а не 

на личност саговорника. 

Компетенција за учење  

Уме да процени сопствену 

успешност у учењу. 

Идентификује тешкоће у учењу 

и зна како да их превазиђе. 

Вежбе на  правилно изводи вежбе, разноврсна ФВ.1.1.11. Математика Компетенција за учење  
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справама и тлу природна и изведена кретања; 

 комбинује усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу; 

 одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 

 разликује правилно држање од неправилног 

држања тела; 

 успоставља правилно држање тела; 

 правилно дише током вежбања; 

 поштује правила понашања у и на 

просторима за вежбање; 

 поштује мере безбедности током вежбања; 

 поштује правила игре; 

 придржава се правила вежбања; 

 вреднује успех у вежбању. 

ФВ.1.1.12. 

ФВ.1.1.13. 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

Ликовна култура 

Уме да процени сопствену 

успешност у учењу. 

Идентификује тешкоће у учењу 

и зна како да их превазиђе.  

Решавање проблема 

Ученик проналази/осмишљава 

могућа решења проблемске 

ситуације.  

Компетенција за учење  

Уме да процени сопствену 

успешност у учењу. 

Идентификује тешкоће у учењу 

и зна како да их превазиђе. 

Сарадња 

Доприноси постизању договора 

о правилима заједничког рада и 

придржава их се током 

заједничког рада. 

Ангажује се у реализацији 

преузетих обавеза у оквиру 

групног рада на одговоран, 

истрајан и креативан начин. 

Естетичка компетенција  

Показује осетљивост за 

естетску димензију у 

свакодневном животу и има 

критички однос према употреби 

и злоупотреби естетике. 

Компетенција за учење  

Уме да процени сопствену 

успешност у учењу. 

Идентификује тешкоће у учењу 

Ритмичка 

гимнастика и 

народни 

плесови 

 примењује једноставнe, двоставне 
општеприпремне вежбе обликовања; 

 правилно изводи вежбе, разноврсна природна 
и изведена кретања; 

 комбинује усвојене моторичке вештине у 
игри и свакодневном животу; 

 одржава равнотежу у различитим кретањима; 

 успоставља правилно држање тела; 

 правилно дише током вежбања; 

 изводи кретања, вежбе и кратке саставе уз 
музичку пратњу; 

 изводи дечји и народни плес; 

 поштује правила понашања у и на просторима 
за вежбање; 

 препознаје лепоту покрета у вежбању; 

 – вреднује успех у вежбању. 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.1.1.21. 

Математика 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

Музичка култура 
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Основи тимских 

игара 

 правилно изводи вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања; 

 комбинује усвојене моторичке вештине 

уигри и свакодневном животу; 

 поштује правила понашања у и на 

просторима за вежбање; 

 поштује мере безбедности током вежбања; 

 поштује правила игре; 

 примени правила игре 

 прихвата победу и пораз као саставне 

делове игре итакмичења; 

 навија и бодри учеснике у игри на начин 

који никог не вређа 

 придржава се правила вежбања; 

 правилно изводи и контролише покрете у 

различитим кретањима 

 вреднује успех у вежбању 

 одржава равнотежу у различитим 

кретањима 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

Математика 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

Грађанско 

васпитање 

и зна како да их превазиђе.  

Комуникација 

Уважава саговорника – реагује 

на садржај комуникације, а не 

на личност саговорника. 

Решавање проблема  

 Ученик проналази/осмишљава 

могућа решења проблемске 

ситуације.  

Сарадња 

Доприноси постизању договора 

о правилима заједничког рада и 

придржава их се током рада. 

Одговоран однос према 

здрављу  
Бира стил живота имајући на 

уму добре стране и ризике тог 

избора (нпр. активно бављење 

спортом, вегетаријанска 

исхрана).  

Здравствено 

васпитање 

 поштује мере безбедности током вежбања; 

 правилно дише током вежбања; 

 успоставља правилно држање тела; 

 комбинује усвојене моторичке вештине у 
игри и свакодневном животу; 

ФВ.2.2.3. 

Математика 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

Грађанско 

васпитање 

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; 

ФВ.1.1.1. 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

Природа и 

друшво 
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Начин остваривања програма:  

 

 Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља физичког васпитања. Програм физичког васпитања 

претпоставља да се кроз развијање физичких способности и стицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за 

задовољавање индивидуалних потреба и склоности, у крајњем, за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. Из тих 

разлога, у програму су прецизирани оперативни задаци с обзиром на пол и узраст ученика, а програм се остварује кроз следеће етапе: 

утврђивање стања; одређивање радних задатака за појединце и групе ученика; утврђивање средстава и метода за остваривање радних 

задатака; Методе које најчешће користимо су  метода демонстрације (приказивање, показивање, илустрације, цртежи, скице, 

презентације), вежбе на тлу; вежбе моторичких знања, умења и навика; елементарне игре спретности, брзине и издржљивости; вежбе 

снаге (трчање, скокови/ увис и удаљ, бацање ); такмичарске игре; метод драматизације и имитације; такмичења; слободне активности; 

метод вежбања и игре; вежбе обликовања (од општих ка самосталним вежбама); Користимо и планирамо различите облике за рад 

(фронтални, индивидуални, групни, рад у пару). Да би физичко васпитање било примерено индивидуалним разликама ученика, који 

се узимају као критериј у диференцираном приступу,   сваког ученика усмеравамо на оне програмске садржаје у часовној, 

ванчасовној и ваншколској организацији рада који одговарају његовим индивидуалним интересовањима и могућностима. Програм 

полази од чињенице да се циљ физичког васпитања не може остварити без активног и свесног учешћа ученика у наставним и другим 

облицима рада, те се предвиђа стицање одређених теоријских знања, која омогућавају ученику да схвати законитости процеса на 

којима се заснива физичко вежбање. Теоријско образовање треба да буде усклађено са нивоом интелектуалне зрелости и знањима 

које су ученици стекли у другим наставним предметима. За обраду појединих тема не предвиђају се посебни часови, већ се користе 

разне могућности да се у току вежбања ученицима пружају потребне информације у вези са конкретним задатком.  Ученицима, који 

услед ослабљеног здравља, смањених физичких или функционалних способности, лошег држања тела и телесних деформитета не 

могу да прате обавезни програм, обезбеђен је корективно-педагошки рад, који се реализује у сарадњи са одговарајућом здравственом 

установом.  Програмски садржаји односе се на оне вежбе и моторичке активности које чине основ за стицање трајних навика за 

вежбање и за које школа има највише услова да их реализује (природни облици кретања, вежбе обликовања, атлетика, вежбе на тлу и 

справама, ритмичка гимнастика, игре). Како су за остваривање постављеног циља погодне и оне моторне активности које нису 

обухваћене обавезним програмом, ученицима се указује на правилан однос према слободном времену и физичким активностима. 

Ради што бољег психофизичкор развоја ученика кренули смо са пројектом „Покренимо нашу децу“,и као такав примењујемо га  

свакодневним вежбама од 15 минута и у самој настави физичког васпитања укључујемо садржаје који су ученицима занимљиви или 

активности у којима уживају( вежбе кроз „Причам ти причу“, музичке игре...) Ако се школски часови које имамо три пута недељно 

одвијају на исти начин, ученицима врло брзо постане досадно. Због тога је пожељно да се једном недељно у школски час уводе 

новости и користе занимљива средства. То могу бити филмови, гости, демонстрације и слично. У току “Дечије недеље“  организујемо 

један спортски дан са разним спортским играма и активностима ( јесењи кросеви, такмичења, излети...). У сардњи са Учитељским 
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друштвом организујемо такмичења у спортским играма, пролећни крос....Ради остваривања постављених програмских задатака,  

одређеним законским регулативима,школа нам обезбеђује просторне и материјалне услове  за рад и успешно остваривање  наставе 

физичког васпитања. У матичној школи постоји фискултурна сала, и спортски терен у дворишту школе у издвојеним одељењима 

настава се одвија према  просторним могућностима школе и матерјалним условима за рад. Програм физичког васпитања  

претпоставља да се кроз развијање физичких способности и дотицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају 

за задовољење индивидуалних потреба и склоности, у крајњем за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 

Праћење напредка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године. У трећем разреду се оцењивање врши бројчано, 

на основу остваривања циљева оперативних задатака и остваривање минималних образовних захтева. Ученицима је потребна 

подршка  у виду; усмеравања и указивања на оно што успешно радe, подстрек када покажу напредак, што постижемо  континуираним 

праћењем и вођењем белешки, а тиме  добијамо на успешној реализацији плана и програма наставе физичког васпитања и здравом 

усмерењу ученика на правилан раст и развој. Стање здравља и хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног 

одржавања личне и колективне хигијене и усвојеност и примену знања из области о здрављу.  Ученике вреднујемо на различите 

начине мерењем, провером моторичких задатака, спортско техничка достигнућа,учешће у спортским активностима, сардања са 

другарима - тимски однос,  однос према раду који сагледамо кроз редовно и активно учешће ученика у наставном процесу, 

такмичења и ваншколске активности, као и одговорности у раду, и савладаност програмских садржаја.. Настава физичког васпитања 

је изузетно сложен процес и потребно је да се кроз наставу физичког васпитања постигну позитивни резултати код ученика који у њој 

учествују. Веома важну улогу представља подстицање мотивације код ученика као значајан фактор за успешну наставу. 
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3.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:   ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Разред: трећи 
 

ЦИЉ: Пробудити код ученика знање о човеку као Икони Божијој, развијати евхаристиски етос код ученика.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

УВОД 

 упознају садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса 
у току 3. разреда основне школе; 

 уоче какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса 
обрађеног у претходном разреду школовања. 

- 

БОГ СТВАРА 

СВЕТ И 

ЧОВЕКА 

 препознају неке елементе библијске повести о стварању света; 

 именују и препознају иконе на којима су представљени дани стварања 

света, на основу 

 библијске повести; 

 разумеју да је свет скуп конкретних врста живих бића која су уједињена, 
једна другима 

 потребна и да она чине велику заједницу љубави – Цркву; 

 објасне да је свет створен љубављу Божјом; 

 разумеју да се права слобода изражава као љубав према другим људима, 
природи и Богу; 

 уоче да је човек сличан Богу. 

Српски језик, 

Природа и друштво. 

БОГ НАС 

ВОЛИ 

 знају да је Бог створио свет из љубави и да објасни како зна да Бог воли 
свет; 

 препознају да Бог брине о свету и да наведе примере Божјег старања о 
свету; 

 увиде кроз своје креативне способности да је човек сличан Богу; 

 разумеју да Бог жели да свет постоји вечно; 

 уоче да су Бог, људи и природа различити, али да нису потпуно 
раздељени; 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Ликовна култура. 
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 запаже различитост која постоји између Бога и створеног света; 

 знају да је Бог из бриге према свету и човеку послао свога Сина у свет; 

 упознају улогу анђела као сарадника Божјих у старању о свету; 

 уоче да је свет смртан ван заједнице са Богом; 

 упознају сдржај молитве Анђелу чувару; 

 науче текст и мелодију песме „Анђели певају“. 

ЗАЈЕДНИЦА 

БОГА И СВЕТА 

КРОЗ ЧОВЕКА 

 разумеју да је човек посредник између Бога и природе и да Бог са 
природом разговара преко човека; 

 прошире своје знање о служењу Светога Саве Богу и нашем народу; 

 уоче да нема љубави без служења ближњима; 

 упознају библијску повест о Христовом служењу Апостолима.  

Природа и друштво, 

Српски језик, 

Ликовна култура. 

ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ 

 препознају да је Литургија захвалност Богу; 

 уочити да се захвалност Богу показује кроз наше дарове; 

 уоче да наши дарови хлеб и вино представљају свет у малом; 

 увиде везу Литургије и спасења човека и света; 

 прошире своја знања о празнику Васкрсења; 

 сазнају шта за створену природу значи Христово Васкрсење; 

 усвоје текст и мелодију песме „Људи ликујте“ 

Природа и друштво, 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Музичка култура. 

ЧОВЕК И 

ПРИРОДА 

 буду свесни одговорности за творевину; 

 стекну свест да се загађењем наше околине,загађује цео свет; 

 увиде да се на православним иконама стварања света и човека,приказује 
зависност природе од човека; 

 препознају представе које приказују догађаје везане за стварање света; 

 уоче у којој мери је напредовао и савладао градиво Православног 
катихизиса трећег разреда основне. 

Музичка култура, 

Српски језик, 

Ликовна култура. 

 

Начин остваривања програма: 

 

Да би ученици схватили да веронаука није гомилање информација већ разумевање да се учење и искуства цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно учешће у богослуженом животу цркве. 

При реализацији програма наставник мора да води рачуна о: 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

133 
 

 узрасту ученика; 

 нивоу психофизичког развоја ученика; 

 склоностима 

 способностима; 

 мотивацији; 

 интересовању. 

Настава се остварује применом разноврсних метода рада, облика рада, средства рада. Корелација хоризонтална и вертикалана 

(медитација уз слику,проналажење и демонстрација, расправа, приказивање, читање, препричавање, интерпретација библиских 

текстова, писање кратких састава, плес и пантомима, певање, цртање, колаж на тему „Црква је заједница Исусових верника“, 

фотографије, видео записи о теми „Човек и природа“, посете, екскурзије и примена аудиовизуелних средстава. 

Настава се остварује интерактивним и дидактичким играма: ребуси, осмосмерке, укрштенице, слагалице, криптограми, танграм, 

асоцијације, мултимедијални садржаји. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе остварује се: процењивањем реакције 

ученика, прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; провером знања (усмено и писмено) које ученици 

усвајају на часу. Оцењивање: описно оцењивање (истиче се, добар, задовољава). 

Напредовање ученика може се пратити преко: активност на часу, примена усвојеног знања у свакодневном животу (Молитва – 

лична и саборна, повезивање времена са литургиским доживљајем вечности-дневни, недељни и годишњи богослужбени круг). 

Изложбе ученичких радова организују се поводом главних хеортолошких датума (Божић, Св. Сава, Васкрс…), али и тематских (Бог 

ствара свет и човека, Бог нас воли, Заједница Бога и света кроз човека, Литургија – преображени свет, Човек и природа). 
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4 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

ПЛAН НAСTAВE И УЧEЊA ЗA ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

 

Рeд. брoj A. OБAВEЗНИ ПРEДMETИ 
ЧЕТВРТИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Српски jeзик 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. Верска настава/Грађанско васпитање
7 

1 36 

У К У П Н O: Б 1
 

36
 

У К У П Н O: A+Б 21 756 

 

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

 

                                                           
7
Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
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Рeд. 

брoj 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Редовна настава 21
 

756
 

2. Пројектна настава
8 

1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

5. Настава у природи
** 

7-10 дана годишње 

 

Рeд. 

брoj 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности
9 

1-2 36-72 

3. Екскурзија
 

1-3 дана годишње 

 

ПЛAН НAСTAВE И УЧEЊA ЗA ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

примењује се од школске 2023/24. 

Рeд. брoj A. OБAВEЗНИ ПРEДMETИ 
ЧЕТВРТИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

                                                           
8
Пројектна настава је обавезна за све ученике 

9
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

** 
Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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1. Српски jeзик 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 

8. Дигитални свет 1 36 

У К У П Н O: A 21
 

756
 

Рeд. брoj Б. ИЗБOРНИ ПРOГРAMИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање
10 

1 36 

У К У П Н O: Б 1-3
* 

36-108
* 

У К У П Н O: A+Б 22-25* 792-900* 

 

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

 

Рeд. 

брoj 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Редовна настава 22
 

792
 

2. Допунска настава 1 36 

                                                           
10

Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
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3. Додатна настава 1 36 

4. Настава у природи
** 

7-10 дана годишње 

 

Рeд. 

брoj 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности
11 

1-2 36-72 

3. Екскурзија
 

1-3 дана годишње 

  

                                                           
11

Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 
** 

Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

 

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

могућностима ученика. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. 

Садржаји 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. На путу остваривања циља и исхода кључна је улога 

наставника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. 

Рaд сa учeницимa четвртог рaзрeдa зaхтeвa увaжaвaњe њихoвих узрaсних кaрaктeристикa. Нaстaвa трeбa дaoбeзбeди сигурну, 

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

зajeдништвa и нарочито пажњу треба обратити на припрему ученика за прелазак са разредне н предметну наставу. 

Приликoм плaнирaњa нaстaвe и учeњa пoтрeбнoje рукoвoдити сe: 

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

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

прeдмeтa; 

 пaртиципaтивним и кooпeрaтивним aктивнoстимa кoje oмoгућaвajу сaрaдњу; 

 прeвaсхoднo aктивним и искуствeним мeтoдaмa нaстaвe и учeњa; 

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

живoтним искуствимa учeникa и пoдстицaњeм примeнe нaучeнoг у свaкoднeвнoм живoту; 

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

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

пoстигнутoм стeпeну рaзвoja кoмпeтeнциja учeникa.  

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

 

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

укључивaњa у шкoлoвaњe, нeдoвoљнoг пoзнaвaњajeзикa и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнaoбрaзoвнa пoдршкa, израдиће се 

индивидуaлни oбрaзoвни плaн и он је саставни део школског програма. Његов циљ је пoстизaњeoптимaлнoг укључивaњa тaквих 

учeникa у рeдoвaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд и њихoвooсaмoстaљивaњe у вршњaчкoм кoлeктиву. Зa свaкoг учeникa пojeдинaчнo, прeмa 
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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 

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

рaдa кojим сe утврђуjeoбoгaћeн нaчин oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  
 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 
 

Прaћeњe нaпрeдoвaњa и oцeњивaњe пoстигнућa учeникaje фoрмaтивнo и сумaтивнo и рeaлизуje сe у склaду сaПрaвилникoм 

ooцeњивaњу учeникa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу. Нaстaвник ће кoнтинуирaнo и нa примeрeн нaчин укaзивати учeнику нa 

квaлитeт њeгoвoг пoстигнућa тaкo штo ћe пoврaтнa инфoрмaциja бити прилaгoђeнa, дoвoљнojaснa и инфoрмaтивнa кaкo би имaлa 

улoгу пoдстицajнe пoврaтнe инфoрмaциje. Пoврaтнa инфoрмaциja трeбa дa будe дaтa тoкoм или нeпoсрeднo нaкoн oбaвљaњa 

нeкeaктивнoсти; трeбa дa будe кoнкрeтнa, дa сeoднoси нaaктивнoсти и прoдуктe учeникa, a нe нa њeгoву личнoст и дa будe пoзитивнo 

интoнирaнa, oднoснo дa првo сaдржи oнeeлeмeнтe 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. Свaкaaктивнoст je дoбрa приликa зa прoцeну нaпрeдoвaњa и дaвaњe пoврaтнe инфoрмaциje, a учeникe 

трeбaoспoсoбљaвaти и oхрaбривaти дa прoцeњуjу сoпствeни нaпрeдaк у oствaривaњу исхoдa прeдмeтa, кao и нaпрeдaк других 

учeникa. 
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4.1 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 о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење 

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

развијања интеркултуралности. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

КЊИЖЕВНОСТ 

 чита са разумевањем различите врсте текстова; 

 укратко образложи свој утисак и мишљење 

поштујући и другачије 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 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 

1СЈ. 1. 2. 1. 

1СЈ. 1. 2. 2. 

1СЈ. 1. 2. 3. 

1СЈ. 1. 2. 4. 

1СЈ. 1. 2. 5. 

1СЈ. 1. 2. 6. 

1СЈ. 1. 2. 7. 

1СЈ. 1. 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. 2. 5. 7. 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Природа и 

друштво 

Енглески језик 

-компетенција за учење 

-комуникација 

-сарадња 

-дигитална компетенција 

-одговоран однос према 

околини 

-естетичка компетенција 
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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;  

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; 

 правилно пише сва три модела управног 

говора;   

1СЈ. 1. 4. 1. 

1СЈ. 1. 4. 2. 

1СЈ. 1. 4. 3. 

1СЈ. 1. 4. 4. 

1СЈ. 1. 4. 5. 

1СЈ.2 4 .2. 

1СЈ.2. 4. 4. 

1СЈ.2.4.5. 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Природа и 

друштво 

Енглески језик 

компетенција за учење 

комуникација 

сарадња 

дигитална компетенција 

одговоран однос према 

околини 

естетичка компетенција 

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 

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. 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Природа и 

друштво 

Енглески језик 

компетенција за учење 

комуникација 

сарадња 

дигитална компетенција 

одговоран однос према 

околини 

естетичка компетенција 
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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 

закључак;-правилно структуира текст;-

учествује у предлагању садржаја и начина 

рада.  

1СЈ. 0. 1. 8. 

1СЈ. 1. 3. 1. 

1СЈ. 1. 3. 2. 

1СЈ. 1. 3. 3. 

1СЈ. 1. 3. 4. 

1СЈ. 1. 3. 5. 

1СЈ. 1. 3. 6. 

1СЈ. 1. 3. 7. 

1СЈ. 1. 3. 8. 

1СЈ. 1. 3. 9. 

1СЈ. 1. 3. 10. 

 

Начин остваривања програма: 

 

 Основни програмски захтеви у настави српског језика остварују се у концентричним круговима и континуираним низовима 

изучавајући језичке садржаје поступно и селективно; 

 Поступност је обезбеђена избором и распоредом наставних садржаја, а ниво програмског захтева је описно формулисање 

(запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, употреба, информисање); 

 Селективност се остварује избором и распоредом најосновнијих језичких законитости чије тумачење се заснива на њиховој 

функцији у комуникацији; 

У настави граматике примењиваће се следећи поступци: 

1. подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 
2. сузбијање имитаторских склоности на битним својствима и стилским функцијама језичких појава; 
3. заснивање тежишта наставе на битним својствима и стилским функцијама језичких појава; 
4. уважавање ситуационе условљености језичких појава; 
5. повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 
6. откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава; 
7. коришћење уметничких доживљаја као подстицај за учење матерњег језика; 
8. системска и осмишљена вежбања у говору и писању; 
9. ефикасно превазилажење нивоа препознавања језичких појава; 
10. неговање примењеног знања и умења; 
11. континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 
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12. остваривање континуитета у систему правописних, стилских вежбања; 
13. побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 
14. указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 
15. коришћење прикладних илустрација; 
Основни поступци у остваривању програма из књижевности чине читање, тумачење текста и изражајно исказивање напамет 

наученог текста; ова знања и умења имају функционалну улогу у свим наставним областима и у функцији су даљег усавршавања 

техника читања (гласно, изражајно, тихо или у себи, односно усмерено, истраживачко, продуктивно, аналитичко, информативно 

читање и сл.); 

Текст метода је у функцији савладавања брзог читања у себи с разумевањем и доприноси да ученици читају флексибилно, 

усклађују брзину са циљем читања и карактеристика ма текста; 

Изражајно казивање је у функцији развоја говорне културе и користе се вежбе изражајног казивања „очи у очи” и логичко 

усвајање текста, никако механичко; 

При тумачењу текста ученике подстицати на изношење ставова и судова о књижевном делу на основу чињеница из текста и на тај 

начин се подстиче истраживачки дух и критички став ученика, активна улога ученика у проучавању књижевног дела; 

Обрадом одговарајућих текстова ученици усвајају књижевне појмове (родољубива песма) као и функционалне (узрок, услов, 

порука, особина и сл.); 

Основни поступак при реализацији области језичке културе чине разне језичке игре, вежбе, описивања, писмени радови, 

аутодиктат, препричавање и причање. 

 

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. 
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4.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред : четврти 
 

Циљ: Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном 

нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава страних језика треба да: 
 подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

 олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 
 стимулише машту, креативност и радозналост; 

 подстиче задовољство коришћења страног језика. 
 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Корелација 

сапредметима 

/областима 

Школа: 
- склоности према 

предметима, активности и 

теме по предметима, школски 

дан 

 поздраве и отпоздраве, примењујући 

једноставнија језичка средства; представе 

себе и другог; 

 разумеју једноставнија питања личне 

природе и одговаре на њих; 
 постављају једноставнија питања личне 

природе; у неколико једноставнијих везаних 

исказа саопште информације личне природе 

о себи и другима водећи рачуна о 

приватности и поверљивости; 
 разумеју, питају и саопште колико нечега 

има. 

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 

Ја и моји другови: 
- хоби, заједничке активности, 

солидарност и толеранција 

(помоћ другу/другарици, 

позајмљивање ствари, ужине, 

подела одговорности) 

 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 
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ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 
ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Породица и блиско окружење: 
- слободно време у породици, 

породична путовања и излети  
- подела послова и обавеза у 

породици 
- опис и особине животиња; 

однос према животињама 

 разумеју једноставније описе бића и 

предмета; 

 опишу бића и предмете у неколико везаних 

једноставнијих исказа; 

 разумеју једноставнија упутства и налоге и 

реагују на њих; саопште једноставнија 

упутства и налоге; 

 разумеју и формулишу једноставне искзе 

који се односе на припадање; 

 разумеју једноставнија обавештења о 

положају у простору и реагује на њих; 
 траже и пруже 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.2.1.6 
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 

Празници: 
- прославе и манифестације у 

оквиру школе и ван ње (Дан 

школе, такмичења, ревије...) 

 Препознају и именују бића, предмете и места 
који се односе на тему; 

 разумеју једноставно исказане честитке и 
одговоре на њих; 

 упуте једноставне честитке. 

 разумеју и, примењујући једноставнија 
језичка средства, наведу најуобичајеније 

активности које се односе на прославе 

рођендана и празника; 

 разумеју и објасне сличности и разлике у 

породичним слављима у циљној култури и 

код нас. 

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 

Мој дом: 
- дневни распоред активности 

током радних дана и викендом 

(учење, игре, обавезе...) 

 разуме једноставније текстове у којима се 

описују радње и способности у садашњости;  
 размени информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију;  

 опише радње и способности у садашњости 

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. 

Српски језик 
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користећи једноставнија језичка средства ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 
ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 
ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Исхрана: 
- оброци ван куће (ресторан, 

ужина у школи, куповина у 

супермаркету...) 

 разумеју једноставније исказе за изражавање 

допадања / недопадања и реагују на њих; 

 изражавају допадање / недопадање уз 

најједноставније образложење; 

 изразе захвалност на једноставан начин; 
 разумеју, питају и саопште колико нечега 

има; 

 поштују правила учтиве комуникације 

приликом куповине; 

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 

Одећа: 

- одевни предмети за одређене 

прилике (формално и 

неформално одевање) 

- народна ношња земаља чији 

се језик изучава 

 опишу људе у неколико везаних једноставнијих 

исказа; 

 објасне сличности и разлике у одевању између 

вршњака у циљној култури и код нас. 

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 

Окружење: 

- суседски односи 

- екологија, однос према 

човековој околини 

 Препознају и именују бића и предмете који се 

односе на тему; 

 разумеју једноставна упутства и налоге и реагују 

на њих; 

 саопште једноставна упутства и налоге; 

препознају и именују бића, предмете и места из 

непосредног окружења; 

 разумеју једноставне описе  бића, предмета и 

места; 

 опишу бића, предмете и места користећи 

једноставна језичка средства. 

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 

Остало: 

- знаменитости земаља чији се 

 разуме и саопшти једноставније исказе који се 

односе на бројеве, количине и цене;  

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

Математика 

Природа и друштво 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

147 
 

језик учи 

- пригодна дечја прича или 

бајка 

- бројеви до 1.000 

- исказивање времена 

(детаљно) 

- коришћење новца 

 учествује у предлагању садржаја и начина рада. 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 

 

Начин остваривања програма 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слике. 
 

Праћење и вредновање наставе и учења 
 

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

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

Наставник заједно са ученицима анализира 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 и кроз низ тестова, иницијални, дијагностички 

на почетку школске године, редовни тестови током школске године и коначно проверавање знања које служи за одрећивање општег 
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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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4.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  
Разред: Четврти 

 

Циљ: Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за 

схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 

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

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметн

о повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

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 запише разломке облика (m, n ≤ 10); 

 упореди разломке облика са једнаким бројиоцима 

или имениоцима; 

 запише резултат мерења дужине децималним бројем 
са највише две децимале; 

 сабере и одузме децималне бројеве са највише две 

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 

Ликовна култура 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

 Компетенција за учење 

 Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 Естетичка компетенција 

 Комуникација 

 Одговоран однос према 

околини 

 Одговоран однос према 

здрављу 

 Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 Рад с подацима и 

информацијама 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Дигитална компетенција 
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децимале; 

 чита, користи и представља податке у табелама или 
графичким дијаграмима; 

 формира низ на основу упутства; 

 реши задатак применом различитих начина 

представљања проблема; 

 сабере и одузме разломке са једнаким имениоцима; 

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.1.4.1. 

1МА.1.4.2. 

1МА.1.4.3. 

1МА.1.4.4. 

1МА.2.4.1. 

1МА.2.4.2. 

1МА.2.4.3. 

1МА.2.4.4. 

1МА.2.4.5. 

1МА.3.2.1. 

Ликовна култура 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

 Компетенција за учење 

 Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 Естетичка компетенција 

 Комуникација 

 -Одговоран однос према 

околини 

 Одговоран однос према 

здрављу 

 Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 Рад с подацима и 

информацијама 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Дигитална компетенција 

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 

1МА.1.2.1. 

1МА.1.2.2. 

1МА.1.2.3. 

1МА.1.2.4. 

1МА.2.2.1. 

1МА.2.2.2. 

1МА.2.2.3. 

Ликовна култура 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

 Компетенција за учење 

 Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 Естетичка компетенција 

 Комуникација 

 Одговоран однос према 

околини 
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1МА.2.2.4. 

1МА.2.2.5. 

1МА.2.2.6. 

1МА.3.2.1. 

1МА.3.2.2. 

1МА.3.2.3. 

1МА.3.2.4. 

1МА.3.2.5.   

 Одговоран однос према 

здрављу 

 Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 Рад с подацима и 

информацијама 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Дигитална компетенција 

 

Начин остваривања програма: 

 

Математички језик чине основни симболи, изрази и формуле. То је језик тачан, јасан и истовремено прецизан.  

Сврха математике  је упознавање ученика са основним појмовима о бројевима, скуповима, рачунских операција, једначинама и 

неједначинама, мерама и јединицама мера, геометријским облицима, површином и запремином. 

За начин остваривања програма математике користиће се монолошка( метода усменог, вербалног излагања), дискусија, 

посматрање, метода показивања, практичних радова, дијалошка метода.  

Активности везане за остваривање програма математике усмерене су на развијање истраживачког духа,  подстичу радозналост 

са елементима критичког и логичког размишњања. Поред редовне наставе, активности у остваривању програма математике, одвијајће 

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“. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 

Оцењивањем се утврђује степен усвојености ученикових знања, однос према учењу, прати развој ученика и одређује ниво који 

је он постигао. Оцењивање је континуирани процес и саставни део процеса наставе и учења. Наставник прати развој и напредак 

сваког ученика и све наведене вештине се 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. Оцена је подстицај за даље учење и напредовање ученика. 

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 
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минутни тестови, домаћи задаци). За праћење наставе и рада ученика користеће се следећа документација: eсДневник, педагошка 

свеска за континуирано праћење напредовања ученика  (забелешке и др.)  
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4.4 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ПРИРОДА И ДРУШТВО  
 

Разред: Четврти 

 

Циљ: Усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнање, физичке, социјалне и креативне способности. Да развија код 

деце сазнање, способности, формира основне појмове и постепено гради основе природе, друштво и културе. Да деца самостално 

истражују и истовремено долазе до сазнања – упознају свет око себе као природно и друштвено окружење. Развијање еколошке 

свести и навика здравог живљења. Развијају основне појмове о ширем природном окружењу – завичају и домовини. 

 

Област / Тема 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
Стандарди 

Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

МОЈА 

ОТАЏБИНА 

– 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

Природне 

идруштвене 

одлике 

Србије 

 одреди положај и границу Србије, 
положај главног града и већих насеља 

на географској карти Србије;  

 одреди положај и именује природне и 
друштвене објекте на географској карти 

Србије;  

 повеже различите природно-географске 

карактеристике Србије са размештајем 

становништва, изгледом насеља и 

делатностима људи;  

 уважава националну и културну 
разноликост као основу за суживот свих 

грађана Републике Србије;  

 представи знамените личности, 
културна добра и природне лепоте по 

којима је Србија препознатљива у 

свету; 

 у дискусији даје предност коришћењу 
локалних производа, производа 

1ПД   1.6.4. 

1ПД   1.6.5. 

1ПД   1.6.6. 

1ПД   2.4.4. 

1ПД   3.4.1. 

1ПД   1.6.3. 

1ПД   1.5.1. 

1ПД   2.5.2. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Грађанско 

васпитање 

Музичка култура 

1) компетенција за 

учење; 

2) одговорно учешће у 

демократском друштву; 

3) естетичка 

компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос 

према околини; 

6) одговоран однос 

према здрављу; 

7) предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

8) рад са подацима и 

информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална 

компетенција. 

Човек –

природно 

идуштвено 

биће 

1ПД   1.1.4. 

1ПД   2.1.2. 

1ПД   2.1.3. 

1ПД   2.1.2. 

1ПД   3.1.1. 

1ПД   1.1.5. 

1ПД   2.1.4. 

1ПД   3.1.1. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Грађанско 

васпитање 

Музичка култура 

Материјали 

1ПД   2.3.3. 

1ПД   2.3.4. 

1ПД   1.2.1. 

1ПД   2.3.6. 

Српски језик 

Ликовна култура 
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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 садржајима у 

дигиталном окружењу;  

 идентификује и самостално раздваја 
смеше просејавањем, одливањем, 

цеђењем и испаравњем;  

 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;  

 прикаже хронолошки на ленти времена 
значајне историјске догађаје и 

личности;  

 опише начин живота људи кроз време 
користећи различите изворе 

информација;  

 представи ток и резултате истраживања 
(писано, усмено, помоћу ленте времена, 

презентацијом и/или цртежом и др.);  

1ПД   3.3.2. 

Прошлост 

Србије 

1ПД   1.2.1. 

1ПД   1.2.2. 

1ПД   1.2.3. 

1ПД   2.2.1. 

1ПД   2.2.2. 

1ПД   2.6.3. 

1ПД   2.3.6 

Српски језик 

Ликовна култура 

 

1ПД   1.6.5. 

1ПД   1.6.6. 

1ПД   2.6.4. 

1ПД   2.6.5. 

1ПД   1.5.6. 

1ПД   2.6.6. 

1ПД   2.6.7. 

1ПД   3.6.1. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Народна 

традиција 

Музичка култура 
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 пронађе и одабере потребне 
информације из различитих извора 

(писаних, сликовних, дигиталних);  

 повеже резултате рада са уложеним 
трудом;  

 сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима;  

 учествује у друштвено-корисним 

акцијама уз подршку одраслих. 

 

Начин остваривања програма: 

 

Садржај програма Природа и друштво оствариће се у пет тематских целина усмерених ка реализацији постављених циљева и 

задатака. Приликом остваривања циљева и задатака мора се имати у виду да су садржаји и активности неодвојиви у наставном 

процесу као и амбијент у коме се настава реализује. Важно је одабрати активности које ангажују како поједина чула, тако и више 

чула паралелно. За потребе овог предмета посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, школа у природи, осмишљене 

екскурзије, осмишљени часови у природи. 

Значајне активности ученика у оквиру предмета Природа и друштво јесу: посматрање, описивање, процењивање, груписање, 

праћење,бележење,експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, активности у мини-пројектима. 

Потребне су различите методе учења-наставе, партиципативне, решавање проблем-ситуација, кооперативне методе, интерактивне, 

амбијентално учење... 

У реализацији програма осим званичних одабраних уџбеника препоручује се коришћење шире литературе и осталих извора 

информација, штампаних аудио-визуалних електронских медија.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Вршити ће се континуирано, увежбавајући интересовања и активности ученика процесу учења биће бројчано, педагошка 

свеска,портфолио, кроз усмене одговоре, писмене провере знања, контролне и писмене вежбе. Поред мотивационог значаја оцена би 

требало да представља одраз квалитета испуњености постављених стандарда (знања, учења, ставови и вредности) у оквиру предмета. 
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4.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Разред: Четврти  

 

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

оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 
Међупредметне компетенције 

КОМПОЗИЦИЈА По завршетку часа ученик ће бити у стању 

да: 

 поштује инструкције за припремање, 
одржавање и одлагање материјала и 

прибора; 

 изражава замисли, интересовања, сећања, 
емоције и машту традиционалним 

ликовним техникама; 

 користи амбалажу и предмете за 
једнократну употребу у стваралачком раду; 

 примени, у стваралачком раду, основна 
знања о композицији; 

 користи одабрана уметничка дела и 
визуелне информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

 тумачи једноставне знаке, симболе и 
садржаје уметничких дела; 

 разговара о значају одабраног уметника, 
уметничког дела, споменика и музеја; 

 учествује у планирању и реализацији 
ликовног пројекта или радионице; 

 разматра, у групи, шта и како је учио/учила 

Српски језик 

Математика 

Природа и друштво 

Пројектна настава 

Музичка култура 

Компетенција за учење, одговоран 

однос према околини, естетичка 

компетенција, решавање проблема, 

сарадња, комуникација, одговорно 

учешће у демократском друштву 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ Српски језик 

Математика 

Природа и друштво 

Пројектна настава 

Музичка култура 

Компетенција за учење, одговоран 

однос према околини, естетичка 

компетенција, решавање проблема, 

сарадња, комуникација, одговорно 

учешће у демократском друштву 

НАСЛЕЂЕ Српски језик 

Математика 

Природа и друштво 

Пројектна настава 

Музичка култура 

Компетенција за учење, одговоран 

однос према околини, естетичка 

компетенција, решавање проблема, 

сарадња, комуникација, одговорно 

учешће у демократском друштву, 

дигитална компетенција 

СЦЕНА Српски језик 

Математика 

Пројектна настава 

Музичка култура 

Вештина сарадње, комуникација, 

решавање проблема, компетенција за 

учење 
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и где та знања може применити. 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм ликовне културе даје сваком наставнику слободу,могућност да испољи креативност,да проналази одговарајуће 

облике,методе и средства за реализацију. Потребно је да за сваки задатак и сам наставник начини визуелну припрему (ликовни рад) 

како би уочио карактер задатка и начине рада у реализацији таквог задатка, што ће бити нека врста самоконтроле у процесу 

постављања захтева упућеног ученицима.  

Појмове из теорије обликовања које су ученици до четвртог разреда упознавали 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 (ликовни елементи) су облик, линија, боја, текстура и светлина (валер). У природи можемо видети пределе и појаве које 

доживљавамо као композиције и елементе композиције (а који то нису). Кроз различите примере то можемо и показати (формирање 

светлијих и тамнијих боја и сл.). Организација композиције се и даље учи постепено. Ученици могу прво да креирају једноставну 

композицију распоређујући на папиру, а затим се задају сложенији захтеви. У оквиру области сцена најважније је да ученици развију 

свест да се сцена формира тимским радом, да је за рад неопходно знање о елементима композиције и компоновању. Учитељ је дужан 

да објасни појмове сцена, редитељ, сценограф.Ученици треба да добију елементарне информације о фазама рада (припрема, 

редитељство,сценографија, ко реализује који задатак). Што се тиче споразумевања важно је да ученици разумеју да се сликом могу 

саопштити различите информације, исто као и текстом. Наставник у току године поставља разноврсне захтеве. На пример, може да 

тражи од ученика да прикажу у раду шта знају о свакодневном животу у Средњем веку,шта мисле о брзој храни, како доживљавају 

пролеће, како би себе представили вршњацима са другог континента. Часови у оквиру области наслеђа односе се на историјске 

споменике културе и повезани су са наставом Природе и друштва. Ученицима ови часови могу да служе као мотивација за 

истраживање и стваралачки рад и историју познатих уметника. Ови часови могу се допунити електронским збиркама и плакатама. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Наставник 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. 
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 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 у односу 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). 

Ученик се сумативно и формативно оцењује. Наставник води информације о раду у документацији (педагошкој свесци, дненвику). 

Такође ученик врши самопроцену свог рада (чек листе, три речи којима бих описао своје дело и сл.) 
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4.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Разред: четврти 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав премамузици кроз индивидуално и 

колективно музичко искуство којим се подстиче развијањекреативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и 

одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 
Међупредметне компетенције 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Ученик ће бити у стању да: 

 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 музичкe 

изражајнoсти; 

 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; 

 осмисли музички одговор на музичко 
питање; 

МК. 1.2.1. 

МК. 1.2.2. 

МК. 1.2.3. 

МК. 1.2.4. 

Српски језик 

Природа и друштво 

Математика 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Грађанско васпитање 

Комуникација 

Познаје различитe обликe 

комуникације и њихове одлике 

Дигитална компетенција 

Eфикaснo кoристи ИКТ зa 

кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

МК. 1.3.1. 

МК. 1.3.2. 

МК. 3.3.1. 

Српски језик 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Математика 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Грађанско васпитање 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Има позитиван и одговоран 

однос према учењу. 

Сарадња 

Активно и конструктивно 

учествује у раду групе или пара. 

Одговоран однос према околини 

Спознаје везу између квалитета 

животне средине и квалитета 

свог живота. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛА-

ШТВО 

МК. 1.4.1. 

МК. 1.4.2. 

МК. 1.4.3. 

МК. 1.4.4. 

Српски језик 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Математика 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Понаша се одговорно, хумано и 

толерантно у друштву. 
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 осмисли једноставну мелодију на краћи 
задати текст; 

 изабере одговарајући музички садржај 
према литерарном садржају; 

 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. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Грађанско васпитање 

Естетичка компетенција 

Препознаје и развија сопствене 

стваралачке способности и 

креативност у свим уметничким 

и неуметничким пољима свог 

деловања.  

 

Начин остваривања програма:  

 

Начин остваривања програма музичке културе у четвртом разреду основне школе се огледа у прожимању и садејству свих 

тема и наставних јединица које су предвиђене наставним програмом. Музику од почетка треба повезивати са што више догађаја у 

животу детета. Пре свега треба подстицати развој личног односа према музици кроз активно слушање музике, лично музичко 

изражавање ученика, кроз извођење музике и музичко стваралаштво. Програм се остварује кроз интеграцију са другим предметима 

чиме се подстиче целокупни ментални и психо-моторни потенцијал ученика. Музичке активности као што су говор у ритму, певање, 

свирање, покрет уз музику и слушање музике остварују се кроз бројалице, песме, ритмичке аранжмане и разноврсне композиције за 

слушање музике. Покрет и певање треба повезивати кроз извођење народних, музичких и дидактичких игара. Свирање се реализује 

на дечјим ритмичким и алтернативним инструментима кроз извођење пулса, извођење ритма, груписање удара и ономатопеју звучних 

илустрација. Музичко стваралаштво се развија кроз: импровизацију игре/покрета на одређену музику, израду ритмичких 

инструмената од различитих материјала,музичке квизове, компоновање мелодије на задати текст, илустрацију доживљаја музике и сл. 

Начине остваривања програма треба прилагодити могићностима конкретног одељења. Корелација са другим предметима ставља 

ученика у позицију да буде истраживач, креатор и извођач. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

С обзиром на специфичност предмета музичке културе праћење и вредновање наставе и учења  огледа се највише у ученичком 

живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике. Зато наставу и учење треба вредновати у 
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смислу изражајног и стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела. И најскромније музичке импровизације, 

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

мотивисаност ученика. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је описно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Врши се кроз напредовање ученика (мање је од очекиваног, стално али 

спорије, на очекиваном нивоу и изнад очекиваног нивоа) и ангажовање ученика (у мањој мери, повремено или стално). 
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4.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  :  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред: Четврти 

 

Циљ: Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју 

моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

 

Област / Тема Исходи 

Међупредме

тно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика По завршету разреда ученик ће бити у стању да: 

 примени опште припремне вежбе (вежбе 
обликовања); 

 правилно изводи вежбе, разноврсна природна и 
изведена кретања; 

 комбинује усвојене моторичке вештине у игри и 
свакодневном животу; 

 одржава равнотежу у различитим кретањима; 

 правилно држи тело; 

 самостално коригује неправилно држање; 

 правилно подиже, носи и спушта терет; 

 изведе кретања, вежбе исаставе уз музичку пратњу; 

 изведе дечји и народни плес; 

 користи терминологију вежбања; 

 поштује правила понашања на вежбалиштима; 

 поштује мере безбедности током вежбања; 

 одговорно се односи према објектима, справама и 
реквизитима; 

 поштује и примени правила игре; 

Музичка 

култура, 

Природа и 

друштво, 

Српски језик 

Математика 

Oдговоран однос 

према здрављу 

Сарадња 

Компетенција за 

учење 

Решавање 

проблема 

Комуникација 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран однос 

према околини 

Спортска 

гимнастика 

Основе тимских, 

спортских и 

елементарних игара 

Плес и ритмика 

Пливање 

Полигони 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Култура вежбања и 

играња 

Здравствено 

васпитање 
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 навија и бодри учеснике у игри на начин којим 
никога не вређа; 

 прихвати победу и пораз као саставни део игре и 
такмичења; 

 уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 

 прати промене у сопственој тежини и висини; 

 сагледа резултате физичких спoсобности; 

 препозна здравствено стање када не треба да вежба; 

 примењује хигијенске мере пре, у току и након 
вежбања, као и удругим ситуацијама; 

 уредно одржава простор у коме живи и борави; 

 увиди значај правилне исхране за вежбање; 

 повеже различита вежбања са њиховим утицајем на 
здравље; 

 препозна лепоту покрета и кретања; 

 користи научена вежбања у рекреацији породице; 

 правилно реагује у случају повреде у школи; 

 вреднује сопствена и туђа постигнућа у вежбању; 

 учествује у предлагању садржаја и начина рада. 

 

Начин остваривања програма: 

 

 Програм ће се остваривати јединством наставних, ванчасовних и ваншколских организационих облика рада.  

 Развијањем физичких способности и разноврсних знања и умења оспособљаваће се ученици за коришћење физичког вежбања 

у свакодневном животу. Програм ће се остваривати кроз: утврђивање стања физичких способности, одређивање радних 

задатака за појединце и групе ученика, праћење и вредновање ефеката рада.  

 Програмски задаци оствариваће се и ваншколским организационим облицима рада као што су : излет, крос, слободне 

активности, такмичења, корективно-педагошки рад, дани спорта, приредбе и јавни наступи. 

 Наставник ће сваког ученика усмеравати на програмске садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада 

који одговарају његовим индивидуалним интересовањима и могућностима. 
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 Пошто се циљ физичког васпитања не може остварити без свесног и активног учешћа ученика потребно је и одређено 

теоријско знање које треба да буде усклађено са степеном интелектуалне зрелости и знањима стеченим у другим наставним 

предметима. Стицање теоретског знања оствариваће се у току вежбања када се ученицима пружају потребне информације у 

вези са конкретним задатком, а у вези су са здравим стиловима живота, и здравственим васпитањем.  

 Ученицима смањених физичких и функционалних способности обезбеђиваће се корективно-педагошки рад. 

 У реалозовању програма у матичној школи користиће се све справе које су на располагању, на којима се, без обзира на пол, 

могу извести вежбе водећи рачуна о оптималном коришћењу расположивог простора и реквизита и безбедности ученика. У 

издвојеним одељењима настава ће се прилагодити постојећим условима. 

 Бираће се рационални облици и методе рада, вежбе оптималне образовне вредности, водиће се рачуна о функционалној 

повезаности свих делова часа и о ведрини и активности ученика током часа-моторичкој и мисаоној. 

 У четвороделној подели часа преовладаваће игре и садржаји који захтевају прецизност извођења и претходна тачна упутства 

учитеља. 

 Од метода преовладава дијалошка метода и практични прикази задатака учитеља и прикази пригодних садржаја путем слика, 

скица и видео технике. 

 Пригодним речима на крају часа учитељ ће оценом рада, похвалом и истицањем добрих примера извођења утицати на 

ефикаснију сазнајну функцију и мотивисаност за стицање навике физичког вежбања. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Вредновање, као и све друге активности овог предмета усмерене су на стицање и развијање моторичких способности, свести о 

потреби чувања здравља, формирање морално-вољних квалитета личности и одговорног односа према окружењу. Праћење напретка 

ученика обавља се у току целе школске године. Оцењивање је сумативно и формативно на основу Правилника о оцењивању ученика 

основне школе. Врши се на основу остварених оперативних задатака и минималних образовних захтева везаних за:  

1. Стања моторичких способности (координација, гипкост, равнотежа, брзина, снага, издржљивост) 
2. Усвојених здравствено хигијенских навика (утврђивањем нивоа правилног држања тела, одржавања личне и колективне 

хигијене и на основу усвојености и примене знања из области здравља) 

3. Достигнутог нивоа савладаности моторних знања, умења и навика у складу са индивидуалним могућностима (спроводи се на 
основу минималних програмских захтева) 

4. Односа према раду (на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, такмичењима и ваншколским 
активностима). 
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4.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Разред: четврти 

 

ЦИЉ: Да се ученицима пружити ученицима целовит религијски поглед на свет и живот уз уважавање других религиских искустава. 

Припремити ученике за сусрет Откривање Истинитог Бога. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

УВОД 
 упознају теме које ће се обрађивати унастави Православног катихизиса током 

четвртог разреда  

ЦРКВА ЈЕ НАШ 

ИЗБОР 

 уоче важност постојања заједнице 

 увиде разлику између Цркве и сваке друге заједнице; 

 уоче да је Црква слободна заједница у којој учествују само они који то желе; 

 разумеју да се они који су у заједници са Христом називају хришћани и да је 

Црква њихова заједница; 

 знати да се заједница Бога, људи и природе зове Црква; 

 уочити да изван Цркве свет не може постојати вечно. 

Српски језик, 

Музичка култура. 

ХРИСТОС НАС СВЕ 

ЗОВЕ 

 уоче да нас Христос позива у лични однос – заједницу љубави; 

 запазе да су апостоли људи који су слични нама; 

 уочити да је вера основ заједнице са Богом; 

 увидети да су Апостоли позивали људе у заједницу љубави са Христом; 

 разумеју значај Христовог оваплоћења (рађања); 

 науче текст и мелодију песме „Звезда се засја“ 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Ликовна култура. 

ДИВАН ЈЕ БОГ У 

СВЕТИМА 

СВОЈИМА 

 стекну свест о томе ко су светитељи; 

 увиде да су сви позвани да буду светитељи; 

 уоче важност светитеља као наших узора заостваривање личног јединства са 

Богом; 

 разумеју какву важност Савине речи и дела имају за нас данас; 

 уоче да је за остваривање јединства са Богом потребна искрена жеља; 

Природа и друштво, 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Ликовна култура. 
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 знају да је Литургија начин на који сви остварујемо заједницу са Богом; 

 препознају да у нашу заједницу са Богом уводимо све оне (и све оно) што 

волимо. 

ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА 

 увиде да се грех јавља као последица одсуства истинске љубави; 

 уоче да је грех наш погрешан избор; 

 разумеју шта је самољубље и по чему се оно разликује од љубави; 

 сазнају да без врлина нема љубави; 

 уоче да је само врлинама могуће остварити однос љубави са Богом и људима; 

 упознају најважније хришћанске врлине; 

 увиде да врлине нису човеку дате, већ да се за њих треба трудити; 

 буду свесни да се и врлине усавршавају 

Српски језик,  

Природа и друштво, 

Ликовна култура, 

Музичка култура. 

СА НАМА ЈЕ БОГ 

 науче да служењем Литургије постајемо учесници Царства Божијег и 

сједињујемо се са 

 Богом; 

 упознају садржај молитве «Царе небески»; 

 увиде да сам изглед православног храма изображава јединство Неба и земље. 

Музичка култура, 

Српски језик, 

Ликовна култура. 

 

Начин остваривања програма: 

 

Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, облика рада, наставних средстава,примена вертикалне и хоризонталне корелације. Нпр. Музичка 

култура (духовне песме, тропари и кондаци), Ликовна култура (изложбе ученичких радова, израда паноа и постера, уч. часопис), 

Српски језик (драматизација, интерпретација, писање краћих састава),учење кроз игру. 

Да би се наставни процес одвијао у складу са принципима активне наставе требало би да подстакнемо ученике на 

истраживачки и проблемски приступ садржајима дате теме. Ставити акценат на доживљајно и формативно, притом водити рачуна о: 

узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовању, склоностима и мотивацији. Ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, као и начину вредновања њиховог рада. 

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

танграм, асоцијације, мултимедијални садржаји. 

Примењује се интеграција, драматизација, аудио-визуелна средства, радионичарски рад,рад у групи, рад у пару. 

Један од начина за остваривање васпитно – образовног програма Верске настеве су:  
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 екскурзије,  

 практична настава која се реализује у цркви  

 учешћем у литургијском сабрању;посете манастира,храма,цркве. 
 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 

Процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе остварује се:процењивањем реакције 

ученика, прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; провером знања (усмено и писмено) које ученици 

усвајају на часу. Оцењивање:описно оцењивање (истиче се, добар, задовољава). 

Напредовање ученика може се пратити преко:активност на часу, примена усвојеног знања у свакодневном животу (Молитва – 

лична и саборна, повезивање времена са литургиским доживљајем вечности-дневни, недељни и годишњи богослужбени круг). 

Изложбе ученичких радова организују се поводом главних хеортолошких датума (Божић, Св. Сава, Васкрс…), али и тематских 

(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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4.9 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред: четврти 
 

ЦИЉ: Општи циљ предмета је постицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика IV разреда основне школе. Овај 

предмет треба да пружи ученицима могућност да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања и да изграде сазнања 

умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне,компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за 

договор и сарадњу, која поштује и себе и друге. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Постицање групног рада, 

договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима 

 Упознавање ученика са садржајем предмета и начином рада. Сусрет 

родитеља наставника и ученика. Размена и узајамним очекивањима, 

потребама, захтевима, тешкоћама у вези са остваривањем програма 

грађанског васпитања 

Српски језик 

Дечја права су универзална, 

једнака за све 

 Усвајање људских и дечијих права у разред и њихов значај за сопствени 

живот.Ученици ће научити да се упознају међусобно и да разлике 

прихвате као богаств. Да схвате значај сардње за решење проблема. 

Српски језик 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Заједно стварамо 

демократску атмосверу у 

нашем разреду, школи 

 Увођење ученика у демократски начин договарања око заједничких 

правила схватање међусобне повезаности, права дужности, правила 

закона. Помоћи деци да дођу до решења кад је тешко да поштују 

правила. Уче се да препознају сукоб различите вредности. Помоћи 

ученицима не сметане воље једнога или групице у односу на заједничко 

договарање и да сагледају последице. 

Српски језик 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Живим демократију 

демократска права 

 Упознавање ученика са конструктивним начином за решавање 

међусобних сукоба, који је применљив у разним ситуацијама. Увођење 

ученика да увиђају предност тимског рада. Упознавање и вођење 

ученика са и кроз демократске процедуре одлучивања, ради долажења 

до заједничког решења проблема за који се сви слажу. Уче се 

прикупљању података, аргумената, заступању, јавном наступању. 

Српски језик 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Људско биће је део целог  Разумевање света као системска у коме су сви елементи-људи, догађаји Српски језик 
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света, развијање еколошке 

свести 

места-међусобно повезани. Међусобност постоји и у природи. Природа и друштво 

Евалуација 
 Ученици се постичу да сами процене програм који су прошли, као и 

сопствено напредовање. Презентација резултата рада родитељима. 
Српски језик 

 

Начин остваривања програма:  

 

Теоријски, предмет о себи и другима је утемељен на интеракционој теорији психичког развоја по којој је социјална 

интеракција основни конструктивни чинилац развоја ученика. Одлучујућу улогу у развоју има управо сарадња између одраслог и 

ученика у зони наредног развоја тј. у области оних функција које у време интеракције још нису развијене код ученика него су у фази 

настајања. 

Битне методичке одреднице образовно-васпитног рада су: 

 Искуствено учење – кроз размену у групи долазе до сазнања 

 Играни контекст – кроз игру истражују разноврсна решења за проблеме са којима се суочавају 

 Истраживање методе (пројекти, анализе случаја 

 Метода партиципације и интералције – стекну самопоуздање, износе своје ставове 

 Интераживачке методе (пројекти, анализе случаја) 

 Интерактивне методе (дискусија, распарава, преговарање, дијалог, интервју, дописивање) 

 Симулацијске методе (игра улога, симулирање доношење одлука) 

 Играни методе (драматизација, игра опуштања) 

 Стваралачке методе (израда новина, писање писама или прилога за новине, обраћање локалној управи) 

Начин остваривања предмета Грађанског васпитање – сазнање о себи и другима остварити редом у: раду у групи, рад у пару, 

размена у великој групи – одељењу, рад целог разреда, индивидуални рад. Кључни чинилац успешности размене је квалитет 

узајамног слушања. Важно је да ученици увиде да слушањем туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају своје полазиште у 

новом светлу, да га дограде и обогате.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

За овај предмет наставник мора да буде спреман да подржи ученике кад им је тешко да се изразе или да саслушају, и отворен 

да чује и оно што није у складу с његовим вредностима без критиковања и процењивања. Пошто је учење по моделу важан облик 
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социјалног учења, битно је да наставник својим понашањем, начином рада и односом према ученицима демонстрира вредности које 

жели да његови ученици усвоје.Успех ученика из предмета Грађанско васпитање оцењује се описно на основу: 

 процене остварених постигнућа  

 запажање о начину ангажовања ученика у току наставе  

 препорука за даље напредовање  

На крају школске године изводи се закључак описна оцена. (истиче се , добар). Критеријуми за оцењивање су: редовност у похађању 

наставе, заинтересованост, постигнуће, активно укључивање у процес наставе. 
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4.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  
 

Разред: Четврти 

 

Циљ:Развијање општих међупредметних компетенција уз употребу информационо комуникационих технологија, усмерена на 

достизање исхода који се односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, 

технологије и рачунарства. 

 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

Тема пројекта треба да 

буде занимљива 

ученицима,значајна и 

актуелна за њихов 

свакодневни 

живот.Ученици и у млађем 

узрасту могу се 

подстицати да наводе теме 

које их интересују,а 

наставник може одабрати 

од 

понуђених.Такође,корисно 

је и упутити ученике на 

размишљање о теми 

пројекта унапред,пре часа 

на ком ће се тема 

одредити. 

 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;  

 зна да наведе могуће последице на здравље услед 

неправилног коришћења дигиталних уређаја;  

 безбедно користи интернет и по потреби пријави и/или 

затражи помоћ одраслог. Један од важних исхода 

реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да 

добијене продукте учине видљивим и представе их 

другима. Бројни су начини да се то постигне (представе, 

изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на 

локалној телевизији, представљање за родитеље...), а 

њихов квалитет није приоритет. 

У пројектној настави 

један од основних 

циљева је 

међупредметна 

корелација, тако да се 

сви предмети 

међусобно повезују и 

прожимају у 

остваривању 

зацртаног циља 

пројекта. 

компетенција за учење 

одговорно учешће у 

демократском друштву 

естетичка компетенција 

комуникација 

одговоран однос према 

околини 

дговоран однос према 

здрављу 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

рад са подацима и 

информацијама 

решавање проблема 

сарадња 

 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

172 
 

Начин остваривања програма: 
 

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и треба да прати наставни процес уважавајући специфичности 

наставних предмета у четвртом разреду. Пројектна настава је драгоцен начин рада јер од ученика захтева бројне активности, међу 

којима су: самостално проналажење информација. способност решавања проблема, самостално учење, рад у групи, сарадњу. 

критички однос према властитом и туђем раду, доношење одлука, аргументовање, усвајање другачијих, нових начина рада, 

планирање, поштовање рокова и преузимање одговорности. Наставник пружа подршку свим ученичким активностима у току 

пројекта. Као и у претходним разредима и у четвртом је важно наставити са култивисањем сарадње и начина на који се комуницира у 

групи што су важни циљеви пројектне наставе, jeр доприносе јачању одељењске кохезије. 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.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Остварује се кроз активност ученика, оствареност постављених задатака, рад на истраживању и сакупљању потребних 

информација, учешће у дебати и дискусији, самосталност у раду, примену наученог, показану вештину коришћења рачунара и 

програма примерених узрасту, кроз однос према свом и туђем раду, кроз способност презентовања постигнутих резултата у раду, 

усмене и писмене провере, способност да се направи одређен предмет, наставно средство, инструмент итд у зависности од циљева 

пројекта. Вреднује се путем вежби, направљених паноа, представа, презентација, радова ученика који су настали као продукти 

пројектних активности и кроз све остале остварене активности на часу. 
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ДРУГИ ЦИКЛУС 
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5 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИРАЗРЕД 
 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Редни 

број 
А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Српски језик и књижевност 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 2 72 

4. Музичка култура 2 72 

5. Историја  1 36 

6. Географија  1 36 

7. Математика 4 144 

8. Биологија 2 72 

9. Техника и технологија 2 72 

10. Информатика и рачунарство 1 36 

11. Физичко и здравствено васпитање 2 72 + 54
12 

УКУПНО:А 24 918 

 Б.ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање
13 

1 36 

2. Други страни језик-Руски језик
14 

2 72 

УКУПНО:Б 3 108 

УКУПНО:А+Б 27 1026 

 

                                                           
12
Обавезне  физичке активности ученика реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 

13
Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

14
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. 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

 

Редни 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Недељни  Годишњи  

1. Редовна настава 27 1026 

2. Слободне активности
15 

1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

Рени 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности
16 

1 36 

3. Екскурзија  До 2 дана годишње 

  

                                                           
15
Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три 

слободне наставне активности које се нуде. 

16
Ваннаставне активности могу да буду:друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активностиу складу са могужностима школе, 

просторним и људским ресурсима. 
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Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и 

могућностима ученика петог разред, са акцентом на прилагођавање са разредне на предметну наставу и адаптацију на промену која је 

уследила. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који 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 и остварени исхода воде ка развијању компетенција, и то како општих и 

специфичних предметних, тако и кључних, као и међупредметних. 

Наставник има кључну улогу у остваривања циља и исхода јер има 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.  

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети, па се може рећи  се 

да се на основу датих програма планира и остварује настава и учење које одговара конкретним потребама одељења. При релизацији 

наставе акценат ће бити на остваривању исхода, међупредметном повезивању и остваривању стандарда постигнућа. 

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

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

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

Такође за ученике који показују изузетне спообности и даровитост припрема се индивидуални образовни план. Индивидуални 

образовни планови се чувају у посебној документацији код стручних сарадника и преметних наставника који их примењују у настави. 
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5.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Разред: пети 

 

Циљ:Циљ учења Српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим 

комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче 

основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење 

књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 

фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 

доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања 

оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, 

улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и књижевности. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

КЊИЖЕВНОСТ 

 разликује књижевни и некњижевни текст; 

 упоређује одлике фикционалне и нефикционалне књижевности; 

 чита са разумевањем и опише свој доживљај различитих врста 

књижевних дела; 

 одреди род књижевног дела и књижевну врсту; 

 разликује карактеристике народне од карактеристика уметничке 

књижевности; 

 анализира елементе композиције лирске песме (строфа, стих); 
епскогдела у стиху и у прози (делови фабуле – поглавље, епизода; 

стих); драмског дела (чин, сцена, појава); 

 разликује појам песника и појам лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца; 

 разликује облике казивања; 

 увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне елементе песничке 
слике; 

 одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у књижевно – 

СЈ.1.4.1.  

СЈ.1.4.2.  

СЈ.1.4.3.  

СЈ. 1.4.4.  

СЈ. 1.4.5.  

СЈ. 1.4.6.  

СЈ.1.4.7.  

СЈ.2.4.1.  

СЈ. 2.4.2.  

СЈ. 2.4.3.  

СЈ. 2.4.4.  

СЈ.2.4.5.  

СЈ. 2.4.6.  

СЈ.2.4.7.  

СЈ. 2.4.8.  

СЈ.3.4.1.  

СЈ.3.4.2.  

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Историја, Географија, 

Информатика, 

Биолигија, Енглески 

језик, Руски језик,  

Верска настава, 

Грађанско васпитање 
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уметничком тексту; 

 процени основни тон певања, приповедања или драмске радње; 

 одреди тему и главне и споредне мотиве; 

 анализира узрочно-последично низање мотива; 

 илуструје особине ликова примерима из текста; 

 вреднује поступке ликова и аргументовано износи ставове; 

 уважава националне вредности негује српску културно историјску 
баштину; 

 упореди књижевно и филмско дело, позоришну представу и 
драмски текст; 

СЈ. 3.4.3.  

СЈ. 3.4.4.  

СЈ. 3.4.5.  

СЈ. 3.4.6.  

СЈ. 3.4.7.  

СЈ. 3.4.8. 

ЈЕЗИК 

 разликује променљиве речи од непроменљивих; 

 разликује категорије рода, броја, падежа речи које имају 

деклинацију; 

 разликује основне функције и значења падежа; 

 употребљава падежне облике у складу са нормом; 

 употребљава глаголске облике у складу са нормом; 

 разликује основне реченичне чланове (у типичним случајевима); 

 доследно примењује правописну норму у употреби великог слова; 

 састављеног и растављеног писања речи; интерпункцијских 

знакова; 

 користи правопис (школско издање); 

СЈ. 1.3.4.  

СЈ. 1.3.6.  

СЈ. 1.3.7.  

СЈ. 1.3.8.  

СЈ. 1.3.9.  

СЈ. 1.3.10.  

СЈ. 2.3.3.  

СЈ. 2.3.5.  

СЈ. 2.3.6.  

СЈ. 2.3.7.  

СЈ. 2.3..8.  

СЈ.3.3.4.  

СЈ. 3.3.5.  

СЈ. 3.3.6. 

СЈ.1.2.1.  

СЈ.1.2.2.  

СЈ.1.2.5.  

СЈ.1.2.8.  

СЈ. 2.2.5.  

СЈ.2.3.1.  

СЈ.3.2.5.  

СЈ.3.3.3. 

Руски језик 

Енглески језик 
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СЈ. 2.3.1.  

СЈ.3.3.3. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 правилно изговара речи водећи рачуна о месту акцента и 

интонацијиреченице; 

 говори јасно поштујући књижевнојезичку норму; 

 течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; 

 користи различите облике казивања: дескрипцију (портрет и 
пејзаж), приповедање у 1. и 3. лицу, дијалог; 

 издваја делове текста (наслов, пасусе) и организује га у смисаоне 
целине (уводни, средишњи и завршни део текста); 

 саставља говорени или писани текст о доживљају књижевног дела 
и на теме из свакодневног живота и света маште; 

 напамет говори одабране књижевне текстове или одломке; 

СЈ.1.1.2  

СЈ. 1.1.3.  

СЈ. 1.1.4.  

СЈ. 1.1.5.  

СЈ. 1.1.7.  

СЈ. 1.1.8.  

СЈ. 1.2.5.  

СЈ. 1.2.6.  

СЈ. 2.1.2.  

СЈ. 2.1.3.  

СЈ. 2.1.4.  

СЈ. 2.1.5.  

СЈ. 2.1.7.  

СЈ. 2.2.2.  

СЈ. 3.1.1.  

СЈ.3.1.2.  

СЈ. 3.1.3.  

СЈ. 3.1.4. 

Информатика,Енглески 

језик 

 

Начин остваривања програма: 

 

 КЊИЖЕВНОСТ  

 

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

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

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

највећој мери заснован на принципу прилагођености узрасту. Уз текстове које је потребно обрадити на часу дат је и списак домаће 

лектире. Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова.  

Нови програм наставе и учења заснован је на уочавању природе и улоге књижевног дела, као и уочавању разлике књижевних и 

некњижевних текстова, односно њиховој већој корелативности. Ученици треба да буду оспособљени да разликују особености 
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књижевног текста (фикционалност, конотативност, књижевни поступци, сликовитост, ритмичност и сл.) у односу на денотативност, 

информативност и казивање засновано на чињеницама и подацима у различитим видовима некњижевних текстова. 

Са појединим елементима медијске писмености ученике треба упознати такође кроз корелацију: појам дечји часопис упознати на 

конкретном тексту из часописа по избору (садржај текста треба да буде у вези са лектиром); појам радио упознати уз обраду текста 

Капетан Џон Пиплфокс Душка Радовића.  

Поред корелације међу текстовима, неопходно је да наставник успостави вертикалну корелацију. Наставник мора бити упознат 

са садржајима српског језика претходних разреда ради поштовања принципа поступности и систематичности. 

Наставник, такође, треба да познаје садржаје предмета природа и друштво за 3. и 4. разред (пример: приликом обраде 

преткосовских песама у уводном делу часа или приликом мотивације, ученике треба подсетити на оно што су учили о Немањићима и 

Мрњавчевићима из овог предмета...). 

Хоризонталну корелацију наставник успоставља, пре свега, са наставом историје, ликовне културе, музичке културе, верске 

наставе и грађанског васпитања. 

Обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских питања која су подстакнута текстом и уметничким 

доживљавањем. Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и 

вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-историјске оквире, као и обавештења о битним садржајима који 

претходе одломку – све су то услови без којих се у бројним случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити.  

Приликом тумачења текста ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују 

чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова, 

уз уважавање индивидуалног разумевања смисла књижевног текста и исказивање различитих ставова. 

У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички 

доживљаји, текстовне целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, песничке слике, фабула, односно сиже, књижевни ликови, 

смисао и значење текста, мотивациони поступци, композиција), форме приповедања (облици излагања), језичко-стилски поступци и 

литерарни (књижевноуметнички) проблеми. 

Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно 

читалачко искуство. У програму нису наведени појмови и врсте књижевних дела предвиђени за усвајање у претходним разредима 

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

примерима, сходно старијем узрасту. Такав случај је са стилским фигурама (поређењем (компарацијом) и персонификацијом) које се 

усвајају у трећем и четвртом разреду; појму приповедања и облицима казивања у епском књижевном делу (дијалог, монолог, 

описивање)... 

Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких 

утисака и естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска условљеност. 
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Иако ученик усваја појмове народне и ауторске бајке у претходним разредима, сада треба да буде у стању да детаљније познаје 

одлике народне бајке и њене разлике у односу на ауторску бајку (композиција, (не)постојање стереотипног почетка и завршетка, 

ликови – човек као главни лик народне бајке и животиње и натприродна бића као јунаци ауторске бајке, поремећај равнотеже као 

узрок потраге јунака у народној бајци / потрага за идентитетом и животном срећом у ауторској бајци, коришћење (и измена) мотива 

народне бајке у ауторској бајци), као и у односу на драмску или сценску бајку (адаптација мотива, односно прилагођавање радње 

драмском облику). Такође, ученик треба да уочава разлике у особеностима народне и уметничке новеле на примерима из лектире. 

Загонетке и пословице уводе се у наставу српског језика и књижевности од првог разреда, па се знања о овим врстама обнављају и 

проширују. Исто важи и за причу о животињама и њену дистинкцију у односу на басну – наставник се наслања на знање из првог 

циклуса образовања, обнавља га и проширује. 

Исходи везани за наставну област књижевност засновани су на читању. Kроз читање и тумачење књижевних дела ученик 

развија читалачке компетенције које подразумевају не само истраживачко посматрање и стицање знања о књижевности већ подстичу 

и развијају емоционално и фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско доживљавање, богате асоцијативне моћи, уметнички 

сензибилитет, критичко мишљење и изграђују морално просуђивање. Разни облици читања су основни предуслов да ученици у 

настави стичу сазнања и да се успешно уводе у свет књижевног дела. У петом разреду негује се, пре свега, доживљајно читање, а 

ученици се поступно уводе у истраживачко читање (читање према истраживачким задацима, читање из различитих перспектива и 

сл.). 

 

ЈЕЗИК 

 

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

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

њихове функције и правилну примену у усменом и писменом изражавању.  

 

Граматика 

 

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

појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција (у свакој погодној прилици могу се 

знања из граматике ставити у функцију тумачења текста, како уметничког тако и научнопопуларног). Један од изразито 

функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што 

наставу граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска 

активност.  
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Наставни приступ падежима и вежбе усмерене на утврђивање знања о употреби правилних облика именских речи треба 

повезивати с одступањима од књижевног језика, колебањима и типичним грешкама које се јављају у усменом и писменом 

изражавању ученика. Стога се садржај вежбања падежа у настави мора одређивати на основу континуираног праћења језичког 

испољавања ученика (нпр. током дијалога на часу, а такође и на примерима из домаћих и писмених задатака ученика). Тако ће 

настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком.  

Обрада предлога не може се сматрати окончаном на једном часу, указивањем на њихову непроменљивост, већ основна знања 

треба поступно проширивати током обраде падежа, и то наводећи најфреквентније примере и њихову типичну употребу. Исто важи и 

за прилоге, чију поделу по значењу треба повезати са прилошким одредбама, а функцију показивати у реченици и у тексту. И 

променљиве врсте речи треба повезивати са њиховим типичним функцијама у реченици да би ученици уочили реч као јединицу на 

морфолошком и синтаксичком нивоу.  

 

Правопис 

 

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања (правописни диктати, исправка грешака у датом тексту, тестови 

са питањима из правописа итд.). У оквиру правописних вежби пожељно је повремено укључити и питања којима се проверава графија 

(писана слова: велико и мало ћириличко Ћ, Ђ; велико и мало латиничко Ђ, велико Г, С, Ш итд.).Поред тога, ученике треба упућивати 

на служење правописом и правописним речником (школско издање). 

 

Oртоепијa 

 

Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике: нпр. уочавање 

места акцента у речи може се повезати са обрадом и утврђивањем знања о падежима; реченична интонација може се с једне стране 

повезати са правописом, а са друге са синтаксом итд. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да препознају, 

репродукују и усвоје правилно акцентован говор, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују стандардни акценат 

од свога акцента, тј. од дијалекатске акцентуације.  

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

изговарањем брзалица, онда када се оне обрађују као део народног стваралаштва; акценат речи, темпо, ритам, реченична интонација и 

паузе могу се вежбати гласним читањем одломака из изборне лектире итд. Као ортоепску вежбу треба спроводити и говорење 

напамет научених одломака у стиху и прози. 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Ова наставна област, иако је програмски конституисана као посебно подручје, мора се повезивати с обрадом књижевних 

текстова као репрезентативних образаца изражавања, а такође и са наставом граматике и правописа. Исто тако, обрада књижевног 

текста и рад на граматици и правопису књижевног језика мора укључивати и садржаје који доприносе неговању културе усменог и 

писменог изражавања. 

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

развијање способности и вештине изражавања. Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту 

или у току говорних вежби. 

Када су у питању домаћи задаци, препоручује се да се четири задатка пишу ћирилицом, а четири латиницом (наизменично). 

Годишње се ради четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и 

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

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА: 

 

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

достигнутог нивоа знања. 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. 

Резултат оваквог вредновања даје повратну информацију и ученику и наставнику о томе које компетенције су усвојене, а које нису, 

као и о ефикасности одговарајућих метода које је наставник применио ради остваривања циља. Резултати формативног вредновања 

на крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом. 
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5.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: пети 

 

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

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Поздрављање и 

представљање себе и 

других и тражење / 

давање основних 

информација о себи и 

другима у ширем 

друштвеном 

контексту 

 разуме краће текстове који се односе на поздрављање, - 
представљање и тражење /давање информација личне 

природе; 

 поздрави и отпоздрави, представи себе и другог 
користећи једноставна  језичка средства; 

 постави и одговори на једноставнија питања личне 
природе; 

 у неколико везаних исказа саопшти информације о себи и 
другима; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.13. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.20. 

ПСТ.2.1.22. 

Српски језик и 

књижевност, други 

страни језик 

Описивање 

карактеристика живих 

бића, предмета, појава 

и места 

 разуме једноставнији опис особа, биљака, животиња, 
предмета,  

 упореди и опише карактеристике живих бића, предмета, 
појава и места, користећи једноставнија језичка средства; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.15. 

ПСТ.2.1.18. 

ПСТ.2.1.22. 

Српски језик и 

књижевност, 

географија 

Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

 разуме једноставније предлоге и одговори на њих; 

 упути једноставан предлог; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 
Српски језик и 

књижевност 
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заједничкој 

активности 
 пружи одговарајући изговор или одговарајуће 

 оправдање; 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Изражавање молби, 

захтева, обавештења, 

извињења, и 

захвалности 

 разуме и једноставне молбе и захтеве и реагује на њих; 

 упути једноставне молбе и захтеве; 

 затражи и пружи кратко обавештење; 

 захвали и извини се на једноставан начин; 

 саопшти кратку поруку којом се захваљује 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Разумевање и давање 

упутстава 

 разуме и следи једноставнија упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота 

 (правила игре, рецепт за припремање неког јела и сл.) са 
визуелном подршком без ње; 

 Даје  једноставна упутства 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

ПСТ.3.1.1 

Српски језик и 

књижевност 

Описивање и 

честитање празника, 

рођендана и значајних 

догађаја, честитање на 

успеху и изражавање 

жаљења 

 разуме честитку и одговори на њу; 

 упути пригодну честитку; 

 разуме и примењујући једноставнија језичка средства, 
опише начин прославе рођендана, 

 празника и важних догађаја; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

ПСТ.3.1.11. 

Српски језик и 

књижевност, 

Историја 

Описивање догађаја и 

способности у 

садашњости 

 разуме једноставније текстове у којима се описују сталне, 
уобичајене и тренутне радње и способности;  

 размени информације које се односе на дату 
комуникативну ситуацију; 

 опише сталне, уобичајене и тренутне догађаје 
/активности и способности користећи неколико везаних 

исказа; 

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 

Описивање догађаја и  разуме краће текстове у којима се описују догађаји и ПСТ.1.1.1. Српски језик и 
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способности у 

прошлости 

способности у прошлости; 

 размени информације у вези са догађајима и 
способностима у прошлости; 

 опише у неколико краћих, везаних исказа догађај у 
прошлости; 

 опише неки историјски догађај, историјску личност и сл.; 

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.23. 

ПСТ.2.2.2. 

књижевност, 

Историја 

Исказивање жеља, 

планова и намера 

 разуме жеље планове и намере и реагује на њих 

 размени једноставне исказе у вези са својим и туђим 
жељама, плановима и намерама 

 саопшти шта он/ она или неко други жели, планира, 
намерава 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Исказивање потреба, 

осета и осећања 

 разуме и реагује на свакодневне изразе у вези 

 са непосредним и конкретним потребама, осетима и 
осећањима; 

 изрази, основне потребе, осете и осећања једноставнијим 
језичким средствима; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Исказивање 

просторних односа и 

величина 

 разуме једноставнија питања и одговори на њих; 

 разуме обавештења о  простору и величинама; 

 опише специфичније просторне односе и величине 
једноставним, везаним исказима; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.5. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.2.1.22. 

Српски језик и 

књижевност, 

Математика 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

 - разуме, тражи и даје једноставнија обавештења о 

хронолошком времену и метеоролошким приликама у 

ширем комуникативном контексту; 

 опише дневни / недељни распоред активности; 

 опише метеоролошке прилике и климатске услове у 
својој земљи и једној од земаља циљне културе 

једноставним језичким средствима; 

ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.1.1.13. 

ПСТ.1.3.3. 

ПСТ.2.1.13 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија 
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Изрицање дозвола, 

забрана, правила 

понашања и обавеза 

 разуме и реагује на једноставније забране, 

 своје и туђе обавезе; 

 размени једноставније информације које се односе на 
забране и правила понашања у школи и на јавном месту 

као и на своје и туђе обавезе; 

 представи правила понашања, забране и листу својих и 
туђих обавеза користећи одговарајућа језичка средства; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Изражавање 

припадања и 

поседовања 

 разуме и формулише једноставније изразе који се односе 
на поседовање иприпадност; 

 пита и каже шта неко има /нема и чије је нешто; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.2.1.14 

Српски језик и 

књижевност 

Изражавање 

интересовања, 

допадања и 

недопадања 

 разуме и реагује на једноставније исказе који се односе на 
описивање интересовања, хобија и изражавање допадања 

и недопадања; 

 опише своја и туђа интересовања и хобије и изрази 
допадање и недопадање уз једноставно образложење; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Изражавање 

мишљења (слагања и 

неслагања) 

 разуме и формулише једноставније исказе којима се 
тражи мишљење, изражава слагање/неслагање 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Изражавање 

количине, бројева и 

цена 

 - разуме једноставније изразе који се односе на количину 

нечега; 

 пита и каже колико нечега има/ нема, користећи 
једноставија језичка средства; 

 на једноставан начин затражи артикле у продавници 
једноставним  изразима за количину, наручи јело и/или 

пиће у ресторану и пита/каже/ израчуна колико нешто 

кошта; 

 састави списак за куповину намирнице и количина 
намирница 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.2.1.20. 

ПСТ.2.2.2. 

Српски језик и 

књижевност, 

Mатематика 
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 изрази количину у мерама 

 

Начин остваривања програма 

 

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 je 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. Исправак се врши анализом, самоевалуацијом, дискусијом. 

Радиће се на оспособљавању ученика да језик активно користе у комуникацији и истраживању. У настави ће се користити 

дигитални уџбеник, презентације, постери и друга аудио-визуелна средства. Настава се изводи у кабинету за енглески језик, који је 

опремљен компјутером, пројектором и интернетом тако да ће се и интернет користити као извор. 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 међународном такмичењу HIPPO. Сарађиваћемо и са Америчким 

кутком из Ниша. 

 

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 
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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. 
  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

190 
 

5.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Разред: пети 

 

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

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

уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Корелација са другим 

предметима 

ритам 

 опише ритам који уочава у природи, окружењу и 
уметничким делима 

 користи, у сарадњи са другима, одабране садржаје као 
подстицај за стварање оригиналног визуелног ритма; 

 пореди утисак који на њега/њу остављају различите 
врсте ритма; 

 направи самостално, импровизовани прибор од 
одабраног материјала; 

 искаже своје мишљење зашто људи стварају уметност ; 

 гради правилан,неправилан и слободан визуелан 
ритам, спонтано или са одређеном намером ; 

ЛК1.1.1, ЛК1.1.2, ЛК1.1.3, 

ЛК1.2.3, ЛК1.3.1, ЛК1.3.2, 

ЛК1.3.3, ЛК1.3.4 ЛК2.1.1, 

ЛК2.1.2,ЛК2.2.1, ЛК2.2.2, 

ЛК3.1.1,ЛК3.1.2,ЛК3.2.1, 

ЛК3.2.2, ЛК3.2.3,  ЛК3.2.4, 

ЛК3.3.4 

Биологија, музичка 

култура, географија, 

техника и технологија, 

српски језик и 

књижевност, 

математика, историја 

линија 

 опише линије које види у природи, окружењу и 
уметничким делима 

 пореди утисак који на њега остављају различите врсте 
линија  

 гради линије разлицитих вредности  комбинујуци 
материјал,угао и притисак прибора или материјала; 

 користи одабране садржаје као подстицајза стварање 
оригиналних цртежа 

 црта разноврсним прибором и материјалом 
изражавајући замисли, машту, утиске и памћење 

ЛК1.1.1, ЛК1.1.2, ЛК1.1.3, 

ЛК1.2.3,ЛК1.3.1, ЛК1.3.2, 

ЛК1.3.3, ЛК1.3.4 ЛК2.1.1, 

ЛК2.1.2,ЛК2.2.1,ЛК2.2.2 

ЛК 3.1.1, ЛК3.1.2, ЛК3.2.1, 

ЛК3.2.2, ЛК3.2.4,ЛК3.3.1, 

ЛК3.3.1, ЛК3.3.2, ЛК3.3.3, 

ЛК3.3.4 

Музичка култура, 

биологија, географија, 

техника и технологија, 

математика, историја 
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опаженог; 

 искаже своје мишљење о томе како је развој 
цивилизације утицао на развој уметности 

облик 

 пореди облике из природе и окружења и уметничких 
дела према задатим условима; 

 гради апстрактне или фантастицне облике користећи 

одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад; 

 наслика реалне обликеу простору самостално 
мешајући боје да би добио жељени тон; 

 обликује препознатљиве тродимензионалне облике 
одабраним материјалом и поступком; 

 Преобликује предмет за рециклазу дајући му нову 
употребну вредност: 

 комбинује ритам, линије и облике стварајући орнамент 
за одређену намену; 

 Објасни зашто је дизајн вазан и ко дизајнира одређене 
производе; 

 разматра у групи како је учио о облицима и где та 
знања да примењује; 

 искаже своје мишљење о томе заошто је уметничко 
наслеђе важно; 

ЛК1.1.1, ЛК1.1.2,ЛК1.1.3, 

ЛК1.2.3,ЛК1.3.2,ЛК1.3.3, 

ЛК1.3.4,ЛК1.1.9,ЛК1.1.10, 

ЛК1.2.1,ЛК1.2.3, ЛК1.2.4. 

ЛК 2.1.1,ЛК2.1.2,ЛК2.2.1, 

ЛК2.2.2,ЛК2.3.1,ЛК3.1.1, 

ЛК3.1.2,ЛК3.2.1,ЛК3.2.2, 

ЛК3.2.3,ЛК3.2.4,ЛК3.3.1, 

ЛК.3.2,ЛК3.3.4 

Математика,биологија,г

еографија,историја,музи

чка култура,техника и 

технологија, физичко 

образовање 

визуелно 

споразуменање 

 пореди различите начине комуницирања од 
праисторије до данас; 

 обликује убедљиву поруку примењујући знања о 
ритму, линији, облику и материјалу; 

 изрази исту поруку писаном, вербалном, невербалном 
и визуелном комуникацијом; 

 тумачи једноставне визуелне информације, 

 објасни зашто је наслеђе културе важно. 

ЛК1.1.1,ЛК1.1.2,ЛК1.1.3, 

ЛК1.2.3,ЛК1.3.1,ЛК1.3.2, 

ЛК1.3.3,ЛК1.3.4, ЛК2.1.1, 

ЛК2.1.2,ЛК2.2.1ЛК,2.2.2, 

ЛК2.3.1,ЛК3.1.1,ЛК3.1.2, 

ЛК3.2.1,ЛК3.2.2,ЛК3.2.3, 

ЛК3.2.4,ЛК3.3.1,ЛК3.3.2, 

ЛК3.3.3,ЛК3.3.4 

Српски језик и 

књижевност, историја, 

биологија, физичко 

васпитање, техника и 

технологија,информати

ка и информатичко 

образовање, грађанско 

васпитање 

 

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

метода наставе и учења, те кроз све програмеске 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 кретањима уметности.Ликовна уметност подразумева класичне видове визуелног изражавања, као што су: цртање, 

сликање, вајање, графика, док примењена уметност има дефинисану примену: фотографија, костимографија, сценографија, дизајн. 

Ликовна подручја или медијиу ликовном васпитању су: цртање, сликање, вајање, елементи примењене уметности (обликовање 

различитих материјала, мултимедији). Технике у ликовној уметности значе специфичну употребу различитих врста материјала. 

Ликовни материјали које ученици користе одликују се специфичним могућностима изражавања, физичким својствима и лепотом.Због 

тога им треба понудити разноврсне материјале колико је то могуће, уводећи их повремено у рад и тако подстакнути интересовање 

ученика. Ликовно подручје цртања обухвата цртеже добијене графитном оловком, угљеном, тушем, сувим пастелом, воштаним 

пастелом (зграфито). У подручју сликања: водена боја и акварел, темпера и гваш, колаж (колаж од различитих материјала, колаж од 

акварелисаног папира, деколаж, асамблаж), мозаик и витраж. Ликовно подручје вајања у овом узрасту користе следеће материјале: 

тесто, пластелин, глина, глинамол, влажан песак. Ликовно подручје обликовања различитих материјала је у погледу могућности 

разноврсније од цртања и сликања али подједнако вредно. Материјали које ученици користе су многобројни: необликовани 

материјали (папир, текстил, вуна, канап, фолија), папир (лепљење, осликавање), природни облици и материјали (плодови, гранчице, 

опало лишће), полуобликовани и отпадни материјали (кутије, чепови, пластичне флаше,дугмићи, амбалажа). 

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 

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

Процењивање и вредновање у ликовном васпитању и образовању омогућава еваулацију остварених резултата, како код деце, тако и 

код наставника.Један од важних фактора јесте облик процењивања и нормативи за оцењивање резултата што помаже форимирању 

естетског суда код ученика. Норамтиви за оцењивае су следећи: посвећеност раду, уложен труд и активност на часу, ниво усвојености 

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

стваралачког процеса. У оквиру вредновања постигнућа ученици могу на различите начине презентовати своја знања, вештине и 

способности као што су: активност на часу, усмено одговарање, тест практичних вештина, самостално ликовно – практичан рад, 

учешће на ликовним изложбама поводом празника и значајнијих догађаја, као и уређивању школског простора. Такмичења 

(конкурси) у оквиру школе и екстерна, између других школа, израда школског часописа. 
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5.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  MУЗИЧКА  КУЛТУРА 
 

Разред:пети 

 

Циљ:Циључења 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 Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 навoди начине и средства музичког изражавања у праисторији и 

античком добу; 

 објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 
музичког изражавања;  

 искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека;  

 реконструише у сарадњи са другима начин комуникације кроз 
музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма ; 

 идентификује утицај ритуалног понашања у музици савременог 
доба (музички елементи, наступ и сл.);класификује инструменте 

по начину настанка звука;  

 опише основне карактеристике удараљки; 

 препозна везу између избора врсте инструмента и догађаја, 
односно прилика када се музика изводи 

M.K.1.1.1. 

M. K..1.1.2. 

М. К. 3.1.1. 

М. К. .2.1.1. 

М. К. .2.1.2. 

М. К. .2.1.3. 

М. К. .3.1.1. 

М. К. 3.1.2. 

М. К. .3.1.4. 

М. К. 3.1.3. 

Историја, Географија, 

Српски језик и 

књижњвност, 

Математика 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

 идентификује утицај ритуалног понашања у музици савременог 
доба (музички елементи, наступ и сл.); 

 класификује инструменте по начину настанка звука; 

 опише основне карактеристике удараљки; 

 препозна везу између избора врсте инструмента и догађаја, 
односно прилике када се музика изводи; 

 изражава се покретима за време слушањ 

М. К. 1.2.1. 

М. К. 1.2.2. 

М. К. 2.2.2 

Историја, Географија, 

Техника и технологија, 

Ликовна култура 
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СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 изражава се покретима за време слушања музике;  

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима различити елементи музичке 

изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и 

осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

 илуструје примере коришћења плесова и музике према намени у 

свакодневном животу (војна музика, обредна музика, музика за 

забаву...) 

 критички просуђује лош утицај прегласне музике на здравље; 

 понаша се у складу са правилима музичког бонтона; 

М. К.1.2.1. 

М. К.1.2.3. 

М. К.2.2.1 

М.К.2.2.2 

М. К. 3.2.1. 

М. К. 3.2.2. 

М. К. 3.2.3 

Историја, Географија, 

Информатика и 

рачунарство 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 
тела, артикулација); 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 
моторику; 

 користи различита средства изражајног певања и свирања у 
зависности од врсте, намене и карактера композиције; 

 искаже своја осећања у току извођења музике; 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 
заједничком музицирању; 

 учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике и извођење; 

М.К.1.3.1. 

М. К. 1.3.2. 

М. К. 1.3.1. 

М. К.3.3.1. 

Српски језик и 

књижевност, Физичко и 

здравствено васпитање 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз 
пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

 изражава своје емоције осмишљавањем мањих музичких целина; 

 комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, 
инструмeнтом или пoкрeтом; 

 учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројекат 

М. К. 1.4.2 

М. К..3.4.1 

М. К. 3.4.2 

М. К.3.4.3 

Техника и технологија, 

Ликовна култура, 

Српски језик и 

књижевност, Физичко и 

здравствено васпитање 
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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 запраћење музичког развоја и оцењивање 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 јеначин 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 трeбaврeднoвaти 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 
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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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5.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  
 

Разред: пети 

 

ЦИЉ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да 

допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и 

светског идентитета и духа толеранције код ученика.  

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 Прошлост (појам прошлости, историјски извори). Време 
(хронологија – рачунање времена). 

 Историја, наука о прошлости (историја као наука и као 
наставни предмет, подела прошлости, хронолошки и 

географски оквири старог века). 

ИС.1.1.1. ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3. ИС.1.2.1.  

ИС.1.2.2. ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5.  ИС.2.1.6.  

Географија 

ПРАИСТОРИЈА 

 Наведе главне проналаске и опише њихов утицај на начин 
живота људи у праисторији; 

 Разликује основне одлике камерног и металног доба; 

ИС.1.1.1. ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3. ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.5. ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.7. ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.5. ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. ИС.2.2.3.  

ИС.2.2.4. ИС.2.2.5.  

Географија 

СТАРИ ИСТОК 

 Лоцира на историјској карти најважније цивилизације 
Старог истока 

 Користећи историјску карту доведе у везу особине рељефа 
и климе са настанком цивилизације Старог истока; 

 Идентификује основна обележја и значај религије на 

Старом истоку; 

 Разликује врсте писама Старог истока; 

 Изложи у усменом или писаном облику историјске догађаје 

ИС.1.1.1. ИС.1.1.2. 

ИС.1.1.3. ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.7. ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.3.  ИС.1.2.4.  

ИС.1.2.5. ИС.1.2.6. 

ИС.1.2.7. ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. ИС.2.1.3 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, Ликовна 

култура, Музичка 

култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање; 
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исправним хронолошким редом; 

 Визуелне и текстуалне информације повеже са 
одговарајућим историјским периодом или цивилизацијом; 

АНТИЧКА ГРЧКА 

 Пише особености природних услова и географског 
положаја античке Грчке; 

 Лоцира на историјској карти најважније цивилизације и 
државе античке Грчке; 

 Приказује друштвену структуру и државно уређење грчких 
полиса на примеру Спарте и Атине; 

 Разликује легенде и митове од историјских чињеница; 

 Израчуна временску удаљеност између појединих догађаја; 

 -Користи основне историјске појмове; 

ИС.1.1.1. ИС.1.1.2. 

ИС.1.1.3. ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5.  ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.7. ИС.1.1.8. 

ИС.1.2.5. ИС.1.2.6. 

ИС.1.2.7. ИС.1.2.8.  

ИС.2.2.1.  ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.4. ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2.  

Географија, Верска 

настава, Ликовна 

култура; 

АНТИЧКИ РИМ 

 Лоцира на историјској карти простор настанка и ширења 
Римске државе; 

 Наведе основне разлике између Римске Републике и 

Царства; 

 Истражи основна обележја и значај религије Античког 
Рима; 

 Наведе најзначајније последице настанка и ширења 
хришћанства; 

 Лоцира на карти најважније римске локалитете на 
територији Србије; 

ИС.1.1.1. ИС.1.1.2. 

ИС.1.1.3. ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. ИС.1.1.6.  

ИС.1.2.1. ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.5. ИС.1.2.6.  

ИС.2.2.2. ИС.2.2.3. 

ИС.3.2.1. ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3.  

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, Ликовна 

култура, Музичка 

култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање; 

 

Начин остваривања програма: 

 

У остваривању циља наставе историје припрема за часове је од изузетне важности, као и планирање наставе на годишњем и 

месечном нивоу. Требало би настојати да се ученици укључе у наставни процес и да се развијају њихове интелектуалне и креативне 

способности. На тај начин ће настава историје бити занимљива и неће бити сведена на пуко меморисање историјских чињеница. 

Наставник ће да усмерава рад ученика, а не само да им пружа готова знања. На часовима биће застуступљене активне методе рада, у 

којима ученик није само пасивни посматрач већ и учесник у наставном процесу. Развијањем креативног и критичког мишљења ствара 

се могућност слободнијег и интересантнијег извођења наставе историје. Да би се наведени задаци наставе историје што потпуније 
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остварили неопходно је да се обезбеди корелација са сродним предметима, као што су географија, српски језик, ликовна и музичка 

култура, верска настава, грађанско васпитање и свакодневни живот у прошлости. Чињеница да се исти садржаји у историји и сродним 

предметима не обрађују у исто време, због различитих наставних програма, знатно отежава корелацију у обради новог градива. 

Наставници историје могу корелацију остварити консултовањем са наставницима сродних предмета у обради исте материје у току 

наставе, као и заједничком обрадом неких тема кроз додатни Завод за унапређивање образовања и васпитања рад, слободне 

активности, излете и екскурзије. Посебну могућност за међупредметну сарадњу пружа додатни рад, чије теме могу да обухвате 

садржаје сродних предмета обрађене уз стручно-методичку помоћ наставника тих предмета. У настави историје нагласак би требало 

ставити на активне облике рада. Они се најпотпуније могу остварити кроз групни рад, рад у паровима, индивидуални рад или 

дискусију свих ученика у одељењу. Часове са поменутим облицима рада требало би брижљиво планирати и рационално изводити, 

имајући у виду да је њихов основни задатак активирање ученика, њихово оспособљавање за самостални рад и усвајање знања, 

развијање способности и навика. Реализација садржаја програма у великој мери зависи од правилног избора наставних метода. У 

настави историје усмено излагање наставника (монолошка метода) и разговор са ученицима (дијалошка метода) заузимају веома 

важно место. Осим ове две најзаступљеније методе, треба користити и остале. Посебан значај има коришћење историјских текстова, 

нарочито извора. Читањем и анализом историјских извора ученицима се пружа могућност да сагледају специфичност неког 

историјског проблема или појаве. Веома је важно напоменути да би требало користити и историјске карте, јер њихова адекватна 

употреба олакшава темељно савлађивање градива. Истицање поменутих метода не значи да би остале требало запоставити. 

Наставник ће свакој наставној јединици приступити као посебном образовном и дидактичком проблему и проналази одговарајућа 

решења. У настави историје треба што чешће користити следећа наставна средства: - историјске карте (зидне, из атласа, уџбеника и 

друге литературе); - илустрације (слике, дијапозитиви, шеме, графикони); - документарне и игране видео и дигиталне материјале; - 

музејске експонате; - културно-историјске споменике (обилазак споменика). Наставни садржаји предмета историја у петом разреду 

ученика уводе у историју, науку која се бави прошлошћу људског друштва, у праисторијски период људске цивилизације и период 

старог века. Препоручени садржаји наставнику остављају могућност да ученике постепено уводи у историју као науку, пратећи 

развојну линију цивилизације кроз културне, привредне и политичке делатности људи у најстаријим епохама прошлости. Иако се 

ученици први пут сусрећу са систематским изучавањем историје, у раду се могу користити њихова знања о друштвеним појавама и 

одређеним историјским догађајима која су стекли у првом циклусу основног образовања и васпитања. Мали фонд часова и 

психофизичке могућности ученика захтевају од наставника рационалност при избору битних чињеница, без много хронологије и 

дефиниција историјских појмова и социолошких категорија. Тежиште наставе историје у петом разреду требало би да буде на 

разумевању античког друштва и културе.  

 

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

његов даљи рад. Сваки наставни час и свака активност су прилика за регистровање напретка ученика. Наставник треба да подржи 

саморефлексију и подстакне саморегулацију процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања. Потребно је ускладити 

оцењивање са његовом сврхом. 

Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Тако 

наставник може да сагледа јаке и слабе стране сваког ученика. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу.На 

основу резултата праћења и вредновања, заједно саученицима треба планирати процес учења и бирати погодније стратегије уцења. 

Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да 

унапреди део своје наставне праксе. 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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5.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА  
 

Разред: пети 

 

ЦИЉ  наставе географије је да ученици изучавањем географских појава, објеката и процеса у природи и друштву, умеју да их повежу 

и развију одговоран однос према њима, а самим тим и према својој планети. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 

 повезује постојећа знања о природи и друштву са географијом 
као науком; 

 повезује географске елементе са историјским; 

 значај учења географије за свакодневни живот; 

 спознаје одговорно од неодговорног понашања према планети 
Земљи; 

ГЕ. 1.3.1. 

историја 

биологија 

математика 

српски језик и  

књижевност 

ВАСИОНА 

 разликује појмове васиона, галаксија, Млечни пут,Сунчев 

систем,Земља; 

 објасни структуру Сунчевог система; 

 учи карактеристике небеских тела: 

 одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује месечеве 

мене; 

ГЕ. 1.3.1. 

математика 

историја 

ликовна култура 

физика 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

Облик 

Земље и 

структура 

њене 

површине 

 описати облик Земље на основу литературе; 

 помоћу карте описати распоред копна и мора на Земљи и 
научити називе континента и океана; 

 објаснити деловање Земљине теже на географски омотач; 

ГЕ.2.2.1. 

ГЕ.3.2.1. 

ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.2.2 

физика 

математика  

ликовна култура 

Земљина  разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице; ГЕ.2.2.1. математика 
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кретања  повеже нагнутост Земљине осе са различитом осветљеношћу 
површине Земље; 

 повеже револуцију Земље са сменом годишњих доба;  

 топлотни појасеви; 

ГЕ.3.2.1. 

ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.2.2 

физика 

историја 

биологија 

ликовна култура 

српски језик и 

књижевност 

Унутрашња 

грађа и 

рељеф 

Земље 

 разликује деловање унутрашњих сила; 

 разликује унутрашње омотаче Земље; 

 разликује спољашње силе Земље; 

 разуме појам вулканизма; 

 разуме појам земљотреса; 

 разликује основне врсте стена на основу фотографија; 

 објашњава постанак планина и низија; 

 разликује ерозивне и акумулативне процесе; 

 деловање човека на природу(бране;насипи..) 

ГЕ.2.2.1. 

ГЕ.3.2.1. 

ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.2.2 

физика 

математика 

историја 

ликовна култура 

Ваздушни 

омотач 

Земље 

 описати структуру атмосфере; 

 разумети временске елементе; 

 разумети климатске елементе и факторе и основне климатске 
типове; 

 прати временску прогнозу; 

 утицај човека на загађење атмосфере и последице; 

ГЕ.2.2.1. 

ГЕ.3.2.1. 

ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.2.2 

биологија 

физика 

математика 

Воде на 

Земљи 

 учи и разуме хоризонталну разуђеност обале; 

 својства морске воде; 

 реке и речни сливови; 

 језера; 

 елементарне непогоде(поплаве, бујице..) 

 утицај човека на загађивање вода и последице; 

ГЕ.2.2.1. 

ГЕ.3.2.1. 

ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.2.2 

биологија, 

физика 

ликовна култура 

српски језик и 

књижевност 

Биљни и 

животињски 

 повезивање климе и живог света на Земљи; 

 природне зоне мапира на карти; 

ГЕ.2.2.1. 

ГЕ.3.2.1. 

биологија, 

физика 
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свет на 

Земљи 
 реликтне и ендемичне врсте; 

 примери заштите живог света на Земљи. 

ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.2.2 

ликовна култура 

српски језик и 

књижевност 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм географије за 5. разред остварује се путем дијалошке, монолошке, демонстративне и илустративне методе, а понекада 

у зависности од теме и метода експеримената. Сваки час географије је употпуњен приказивањем на географској карти, што 

ученицима омогућује лакше стицање знања.У 5. разреду ученицима може бити тешко разумевање наставне јединице Земљина 

кретања и последице, тако да је потребно да наставник користи наставна средства (глобус, батеријску лампу, фотографије, различите 

презентације у Powerpoint-у, као и документарне филмове о појединим темама са Youtub-a...) како би ученици лакше разумели. 

Наставник треба објаснити ученицима све непознате термине и појмове на редовним часовима, а за ученике којима је то 

неразумљиво, потрено је организовати допунску наставу. 

За ученике који желе да стекну веће знање из области географије потребно је организовати додатну наставу. 

Препоручује се да наставник, ако има могућности, да  ученицима, током ведрих ноћи покаже сазвежђа, звезде итд у 

непосредном окружењу. 

Из области Планета Земља потребно је да се са ученицима стално вежба како се треба понашати за време вулкана, 

земљотреса, поплава, бујица, екстремних температура... 

Због нарушавања природне средине неопходно је истицати важне датуме везане за планету земљу (Дан планете земље-22. 

април, Дан вода, 22.март) и са децом организовати радионице и изложбе радова, како би указали на превенцију и на заштиту природе. 

Пожељно је са ученицима организовати излете (Метеоролошка станица Ниш...), где би се приликом планираног излета 

ученици упознали са објектима геонаслеђа и развили правилне ставове о значају и очувању истог. 

Приликом остваривања наставног плана и програма посвећује се већа пажња на ангажовање ученика, укључивање ученика у 

наставни процес и способност ученика да повезују научено градиво и примењују у свакодневни живот. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и вредновање ученика у 5. разреду креће иницијалним тестом и тиме и проценом на ком нивоу се ученик налази и у 

односу на то ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Битно је да ученике осппособимо 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 
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део процеса наставе и учења. Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада.Ученик се 

оцењује и на основу његових активности,излагању презентација,писање пројекта, групног рада итд.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. 
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5.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  
 

Разред: Пети 

 

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

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

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

даљи развој математичких појмова. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИ 

Природни бројеви и 

дељивост 

 израчуна вредност бројевног израза и реши јеноставну линеарну 
једначину или неједначину (у скупу No); 

 примени правила дељивости са 2,3,4,5,9 и декадним јединицама; 

 разликује просте и сложене бројеве и раставља на просте чиниоце; 

 одреди и примени НЗС и НЗД; 

 изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно 
употребљава одговарајуће скуповне ознаке 

МА 1.1.1. 

МА 1.1.3. 

МА 1.1.4 

МА 1.1.5. 

МА 2.1.2. 

МА 1.2.4. 

МА 2.1.4. 

МА 3.1.3. 

МА 3.1.2. 

МА 2.1.3. 

Српски језик и 

књижевност, 

географија. 

Основни појмови 

геометрије 

 препознаје геометријске објекте и записује их математичким 
писмом; 

 опише основне појмове у вези са кругом (центар, полупречник, 
тетива и тангента) 

 упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и рачунски; 

 правилно користи геометријски прибор 

МА 1.3.1. 

МА 1.4.1. 

МА 1.3.3. 

Географија, српски 

језик и књижевност 

Угао 

 идентификује врсте углова, описује њихова својства и уме да 
примени њихове узајамне односе 

 нацрта праву нормалну на дату праву користећи геометријски 
прибор; 

МА 1.3.1. 

МА 2.3.1. 

МА 3.3.1. 

МА 1.3.1. 

Географија, техника 

и технологија 
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 упоређује, сабира и одузима дате углове рачунски и конструктивно; 

Разломци 

 уме да прочита, запише и упореди дате разломке; 

 децималне бројеве преводи из једног записа у други; 

 заокругли број на одређени број децимала; 

 израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши  
једноставну линеарну једначину и неједначину; 

 одреди проценат дате величине; 

 примени размеру у једноставним реалним ситуацијама; 

 примени аритметичку средину датих бројева; 

 скупи податке и прикаже их табелом и кружним дијаграмом и по 
потреби користи калкулатор; 

МА 1.1.1. 

МА 1.1.4. 

МА 2.1.3. 

МА 1.1.5 

МА 1.1.2. 

МА 1.1.3. 

МА 2.1.1 

МА 1.4.4. 

МА 2.4.3. 

МА 1.2.1. 

МА 2.2.1. 

МА 2.2.5. 

Српски језик и 

књижевност 

Осна симетрија 

 идентификује осно симетричну фигуру и одреди њену осу симетрије 

 симетрично пресликава тачку, дуж и једноставнију фигуру 
користећи геометријски прибор; 

 конструише симетралу дужи, симетралу угла и примењује њихова 
својства; 

 конструише праву која је нормална на дату праву или паралелна 
датој правој 

MA 2.3.6 

Географија, техника 

и технологија, 

информатика, 

биологија. 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм математике за пети разред је усклађен тако да садржаји претходе другим наставним предметима у којима се 

примењују. Учење се остварује у школи. Приликом формирања појма скупа користимо разноврсне примере, дијаграме и табеле, 

бројевну праву и илустрације. Геометријски објекти се развијају опажањем модела реалног света и геометријских слика.Угао треба 

схватити као део равни који чине 2 полуправе са заједничким почетком. Користе се цртежи, конструишу углови на табли и сл. 

Обновља се и дограђује појам дељења. Разломцима и операцијама са разломцима посвећује посебна пажња. Што се тиче садржаја из 

области симетрије користе илустрације и модели. Учењем математике ученици се оспособљавају за решавање различитих практичних 

и теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака. Ученици усвајају 

предвиђене садржаје самостално уз помоћ наставника. 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

207 
 

Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Рад наставника се састоји у планирању, 

остваривању, праћењу и вредновању наставе. За остваривање предвиђених исхода наставник излаже знања-садржаје објашњавањем, 

усменим излагањем, разговором и демонстрацијом наставних средстава. Кроз исходе се остварује и међупредметна компетенција као 

што су комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, и основа за даље учење. При 

обради нових садржаја наставници ће се ослањати на постојаћа искуства и знања ученика, и настојати, где год је то могуће, да 

ученици самостално изводе закључке. Наставник организује наставни процес, подстиче и усмерава активност ученика.  

Наставни план и програм, као и планиране наставне активности биће прилагођени одређеном одељењу и могућностима и 

индивидуалним карактеристикама ученика којима је потребан ИОП. Израда Глобалног и оперативног планова, као и писање дневних 

припрема биће умерена на сва три нивоа постигнућа. Осим редовне наставе организоваће се додатна и додатна настава. Садржаји 

додатне наставе морају бити везани за садржаје петог разреда али се могу изабрати и неке друге теме у циљу организовања и 

припремања ученика за учешће на такмичењима у организацији Друштва математичара као и на међународном такмичењу  ,,Кенгур 

без граница“, и обелезавања  ,,Мај месец математике“.  Допунска настава биће прилагођена могућностима и потребама ученика. 

Квалитету наставе допринеће и сарадња са стручним сарадницима, разредним старешинама и колегама из одељенског и стручног 

већа. 

У оквиру задатих тема обрађују се следећи садржаји: 

 Природни бројеви и дељивост (34; 16+18) 
 Основни појмови геометрије (17;7+10) 
 Угао (17;7+10) 
 Разломци (55; 23+32) 
 Осна симетрија (13; 5+8) 
У програму су садржаји појединих тема подељени на два или три дела, због тога што је пожељно комбиновати алгебарске и 

геометријске садржаје. Предложени редослед реализације тема: 
1. Природни бројеви и дељивост – први део; 

2. Основни појмови геометрије 
3. Природни бројеви и дељивост – други део; 

4. Разломци – први део; 

5. Угао; 
6. Разломци – други део; 

7. Осна симетрија; 

8. Разломци – трећи део. 
Предложена подела тема и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само представљају један од могућих модела. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

Саставни део процеса развоја математичких знања је праћење и процењивање степена остварености исхода, који обезбеђују 

објективно сагледавање развоја и напредовања ученика. Процес започње иницијалним тестирањем и процени ниво на коме се ученик 

налази. Информације о усвојеном знању прикупљамо из више извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови). Користимо педагошку свеску, а оцењивање је сумативно и формативно, 

које усклађујемо са његовом сврхом.  

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

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

Свака активност ученика је прилика за процену напредовања и давање повратне информације о степену усвојености градива, а 

и препоруке како да ученик побољша своје резултате и прошири своје знање. Праћење и евалуација обавља се кроз низ активности 

као што су разговарање, праћење и посматрање, анализа, извођење закључака, презентација групног рада, вредновање и оцењивање. 

Наставник осим вредновања постигнућа ученика и процес наставе конитнуирано прати и сопствени рад. 
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5.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 
 

Разред: Пети 

 

Циљ:Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких 

процеса развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим 

развојем. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Корелација са другим 

предметима 

Порекло и 

разноврсност 

живог света 

 истражује особине живих бића према упутсвима наставника и води 
рачуна о безбедности током рада; 

 групише жива бића према њиховим заједничким особинама; 

 одабира макро-морфолошке видљиве особине важне за 

класификовање живих бића; 

БИ.1.1.1 

БИ.2.1.1 

БИ.3.1.1 

БИ. 1.1.3 

БИ. 1.6.1 

БИ. 1.6.1 

Српски језик и 

књижевност, 

математика, физичко и 

здравствено васпитање. 

Јединство грађе и 

функције као 

основе живота 

 идентификује основне прилагођености спољашње грађе живих бића на 
услове животне средине, укључује и основне односе исхране и 

распрострањење; 

 једноставним цртежом прикаже биолошке објекте које посматра и 
истражује и означи кључне детаље; 

БИ. 1.2.3 

БИ.2.2.3 

БИ.3.2.3 

БИ.1:6.3 

Српски језик и 

књижевност, 

географија, ликовна 

култура, физичко и 

здравствено васпитање. 

Наслеђивање и 

еволуција 

 прикупљање података о варијабилности организма унутар једне врсте, 
табеларно и графички их представља и изводи једноставне закључке; 

 разликује наследне особине и особине које су резултат деловања 
средине, на моделима из свакодневног живота; 

 поставља једноставне предпоставке, огледом испитује утицај 
срединских фактора на ненаследне особине живих бића и критички 

сагледава резултате; 

 користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 
података и приказу резултата; 

БИ. 1.3.1 

БИ.1.3.2 

БИ.1.3.3 

БИ.2.3.3 

БИ.1.6.1 

БИ.2.6.1 

БИ.1.6.2 

БИ. 1.6.3 

БИ.3.6.2 

Српски језик и 

књижевност, техничко 

и технологија, 

математика, 

информатика и 

рачунарство, ликовна 

култура. 

Живот у  доводи у везу промене у спољашњој средини (укључујући утицај БИ.1.4.3 Српски језик и 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

210 
 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм биологије  за пети разред је део спиралног наставног програма биологије за основну школу и оријентисан је на 

остваривање исхода. Исходи су формулисани на нивоу примене. Учење се остварује у школи. Рад  наставника састоји се у планирању, 

остваривању, праћењу и вредновању наставе. Усвајање садржаја ученици остварују самостално уз помоћ наставника. За остваривање 

исхода планиране су различите активности и методе. Ученици у петом разреду долазе са одеређеним нивом знања о основним 

појавама у природи (биолошки појимови), са одређеним животним искуством, уобличеним ставовима. На том искуству треба 

пажљиво градити нова знања, вештине, ставове и вредности. Ученици треба да повезују оно што уче са ситуацијама из свакодневног 

живота. 

Радиће се и на оспособљавању ученика за прикупљање и анализирање података и информација, постављање одговарајућих 

питања себи и другима, развијање плана решавања задатих проблема. Ученици  могу и сами да предлажу нова решења, пореде важне 

поједине чињенице и податке, смишљено дускутују и кроз дискусију размењују мишљења и уважавају аргументе саговорника. У 

оквиру планираних активности изводиће се  вежбе, огледи   и успоставити предметна корелација. Тежиће се на успостављању 

корелације са другим предметима (нпр. представљање групе организама Веновим дијаграмом, писање есеја, цртање). Приликом 

прикуљања података користиће се табеларно и графичко приказивае резултата. ИКТ опрема  користиће се за презентације, 

прикупљање, обраду података и приказивање резултата истраживања и огледа. Све што ученици посматрају или истражују 

преставиће  цртежом и обележиће кључне детаље. Ученици могу  да учествују  и у изради речника основних биолошких појимова. 

Током рада примењиваће се активан начин учења, програмирана настава, материјал постављен на 

блогу:blogpriroda.wordpress.com , фб.групи: Učenici OŠ"VukKaradžić" Žitkovac (biolozi) и „Изокренута учионица“. 

екосистему човека) са губитком разноврсности живих бића на Земљи; 

 направи разлику између одговорног и неодговорног односа према 
живим бићима у непосредном окружењу, учествује у њима, сарађује са 

осталим учесницима и решава конфликте на ненасилан начин; 

 илиуструје примерима деловање људи на животну средину и 
процењује последице таквих дејства; 

БИ. 1.4.4 

БИ.2.4.4 

БИ.3.4.4 

БИ. 1.6.1 

БИ. 3.6.2 

књижевност, 

географија, физичко и 

здравствено васпитање, 

ликовна култура 

Човек и здравље 

 Идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме 
да процени сопствене животне навике и избегава ризична понашања. 

БИ.1.5.3 

БИ.2.5.3 

БИ.3.5.4 

БИ. 3.6.1 

БИ.3.6.2 

Српски језик и 

књижевност, физичко и 

здравствено васпитање, 

информатика и 

рачунарство 
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Поједине активности могу да се изводе у оближњем парку, где ученици  самостално или у  групама могу да проучавају жива 

бића, прикупљају податке, осмишљавају и учествују у еколошким пројектима. Пручавањем  живог света у амбијенту у коме живе 

(самоникле биљке, гајене биљке, кућни љубимци...) код ученика развијаће и одговорност за заштиту природе и биолошке 

разноврсности као  као и свест о свом утицају на природу. Ставићемо акценат и на одржавање личне хигијене и хигијене животног 

простора. Уколико могућности дозволе оргазизоваће се предавања одређених стручњака (лекара, ветеринара) или одлазак у одређене 

установе (водовод, азил за животиње и сл.). У раду практиковаћемо истраживачки,  групни  и индивидуални, облик рада. На часовима 

вежбања и радионичарски рад. Поједини задаци  обављаће се у пару чиме би се постакла сарадња и ненасилна комуникација. 

Успостављањем сарадње  са стручним сарадницима, колегама из одељењског већа и стручног већа, допринеће квалитету наставе. 

Када наставник буде упознао своје ученике  и њихов начин учења, прилагодиће планиране наставне активности. Наставни 

план и програм биће прилагођен конкретном одељењу и могућностима ученика. Израда глобалног  и оперативних планова, као и 

писање дневних припрема биће усмерна на остваривање сва три нивоа постигнућа. Осим редовне наставе организоваће се додатна и 

допунска настава. Уколико ученици покажу веће интересовање, наставник ће одговорити њиховим научним потребама. Допунску 

наставу прилагодићемо могућностима и потребама ученика. Помоћи ћемо им да науче како да уче, да развију унутрашњу мотивацију, 

негују толерантно понашање и солидарнос. Знање које ученици буду стекли у петом разреду треба да буде основа за даље учење 

биологије. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

У настави вредноваће се процес и продукти учења. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, ускадићемо 

когнитивне нивое са одговарајућим начином  оцењивања (усмено испитивање, објективни тестови, дискусије на часу, проблемски 

задаци, огледи, истраживачки радови, решавање проблема). Комбиноваћемо различите облике оцењивања.Ускладићемо оцењивање и 

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, дијагностички тестови, дневници,самоевалуација, вршњачко 

оцењивање, практичне вежбе.  

Вредноваће се активност и у тимском раду, уважавати мишљење сваког члана тима о сопственом раду и о раду сваког члана 

(вршњачко оцењивање). За праћење различитих аспеката учења  и праћење (јаких и слабих страна) учења користићемо педагошку 

свеску. Приликом сваког вредновања постигнућа ученика он ће добити повратну информацију како да побољша своје резултате и 

учење, шта треба да предузму да би свој рад унапредио. На основу резултата праћења и вредновања прилагођаваће се процес учења и 

бирати погодна стратегија учења. Наставник је у обавези да континуирано прати и вреднује осим постигнућа ученика и процес 

наставе и учења и сопствени рад (самоевалуација).  
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5.9 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  
 

Разред: пети 

 

Циљ наставе и учења и поступа предузимљиво и иницијативно. технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку 

писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 

технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања. 

 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

 описује улогу технике, технологије и иновација у развоју заједнице и њихово повезивање 

 разликује основна подручја човековог рада, производње и пословања у техничко-

технолошком подручју 

 наводи занимања у области технике и технологије 

 процењује сопствена интересовања у области технике и технологије 

 организује радно окружење у кабинету 

 правилно и безбедно користи техничке апарате и ИКТ уређаје у животном и радном 

окружењу  

Природа и 

друштво 

Историја 

САОБРАЋАЈ 

 процени како би изгледао живот људи без саобраћаја 

 класификује врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени 

 наводи професије у подручју рада саобраћај 

 направи везу између савременог саобраћаја и коришћења информационих технологија 

 разликује безбедно од небезбедног понашања пешака, возача бицикла и дечијих возила 

 правилно се понаша као пешак, возач бицикла и дечијих возила у саобраћају  

 користи заштитну опрему за управљање бициклом и дечијим возилима  

 аргументује неопходност коришћења сигурносних појасева на предњем и задњем седишту 
аутомобила и увек их користи као путник  

 повеже место седења у аутомобилу са узрастом ученика 

 одговорно се понаша као путник у возилу  

 показује поштовање према другим учесницима у саобраћају 

Природа и 

друштво 

Информатика и 

рачунарство 
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 анализира симулирану саобраћајну незгоду на рачунару и идентификује ризично 
понашање пешака и возача бицикла 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 самостално црта скицом и техничким цртежом једноставан предмет 

 правилно чита технички цртеж 

 преноси податке између ИКТ уређаја 

 примењује основне поступке обраде дигиталне слике на рачунару 

 користи програм за обраду текста за креирање документа са графичким елементима 

 користи Интернет сервисе за претрагу и приступање онлине ресурсима 

 преузима одговорност за рад 

 представи идеје и планове за акције које предузима користећи савремену информационо-

комуникациону технологију и софтвер 

Информатика и 

рачунарство 

Математика 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

 повезује својства природних материјала са применом 

 објасни технологије прераде и обраде дрвета, производњу папира, текстила и коже 

 сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже и дрвета 

 правилно и безбедно користи алате и прибор за ручну механичку обраду (маказе, 
моделарска тестера, брусни папир, стега) 

 направи план израде једноставног производа и план управљања отпадом 

 самостално израђује једноставан модел  

Географија 

Биологија 

КОНСТРУКТОР

СКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

 самостално проналази информације потребне за израду предмета/модела користећи ИКТ и 
Интернет сервисе 

 одабира материјале и алате за израду предмета/модела 

 мери и обележава предмет/модел 

 ручно израђује једноставан предмет/модел користећи папир и/или дрво, текстил, кожу и 
одговарајуће технике, поступке и алате 

 користи програм за обраду текста за креирање документа реализованог решења 

 самостално представља пројектну идеју, поступак израде и решење/производ 

 показује иницијативу и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха 

 планира активности које доводе до остваривања циљева укључујући оквирну процену 
трошкова 

 активно учествује у раду пара или мале групе у складу са улогом и показује поштовање 
према сарадницима  

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

Математика 
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УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог 

оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика 

развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и 

целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја.  

Наставни програм за пети разред оријентисан је на остваривање исхода.  

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника и технологија. 

Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, 

саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи - глобални план рада из кога ће касније развијати 

своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво 

конкретне наставне јединице. Сада наставник за сваку област има дефинисане исходе. При планирању треба, такође, имати у виду да 

се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих 

активности. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и 

других извора сазнавања. 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: 

 пружи помоћ у раду другим ученицима  

 процењује остварен резултат и развија предлог унапређења 
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У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти 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. 
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5.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Разред: пети 

 

ЦИЉ: Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање проблема у 

друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ИКТ 

 наведе примену информатике и рачунарства у савременом животу 

 правилно користити ИКТ уређаје 

 прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса 

 прилагоди радно кружење кроз основна подешавања 

 креира дигиталну слику и примени основне акције едитовања и форматирања 

 креира текстуални документ и примењује основне акције едитовања и 
форматирања 

 примени алате за снимање и репродукцију аудио и видео записе 

 креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције едитовања и 
форматирања 

 разликује основне типове датотека 

Техника и 

технологија, 

историја, 

биологија 

ликовна култура 

српски језик и 

књижевност 
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ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 реагује исправно када дође у потенцијалну небезнедну ситуацију у коришћењу 
ИКТ уређаја 

 доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и заштиту животне 
средине 

 разликује безбедно од небезбедног, пожељног од непожељног понашања на 
интернету 

 реагује исправно када дођу у контакт са непримерним садржајем или са 
непознатим особама путем интернета 

 приступа интернету, самостлно претржује, проналази информације у 
дигиталном окружењу и преузима их на свој уређај 

 информација на интернету приступи критички 

 спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на интернету 

 разуме значај ауторских права 

 препознаје ризик заввисности од технологије и доводи га у вези са својим 
здрављем 

 рационално управља временом које проводи у раду са технологијом и на 
интернету 

Техника и технологије 

Српски језик и 

књижевност 

РАЧУНАРСТВО 

 Изводи скупове операција уније, пресека, разлике и правилно употребљава 
одговарајуће скуповне ознаке 

 схвати математичко-логички смисао речи ,,и“, ,,или“, ,,не“, ,,сваки“, ,,неки“, 

израза ,,ако..онда“ 

 зна алгоритме аритметике и интерпретира их алгоритамски 

 наведе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема 

 креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењу 

 сврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби 

 користи математичке операторе за израчунавања 

 објасни сценарио и алгоитам пројекта 

 анализира и дискутује програм 

Техника и технолије 

Математика 

Физика 

Српски језик и 

књижевност 
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 проналази и отклања гречшке у програму 

 Сарађује са осталим члновима групе у одабиру теме, прикупљању и обради 
материјала у вези са темом, формулаији и представљању резултта и закључка 

 одабира и примењује технике и алате у складу са фазама реализације пројекта 

 наведе кораке и опише поступак решавања пројектног задатка 

 вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за 
које је био задужен 

 поставља резултат свог рада на интернет, ради дељења са другима, уз помоћ 
наставника 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

 Креира причу 

 Исприча причу 

 Зна да представи рад 

Техника и технолије 

Математика 

Физика 

Српски језик и 

књижевност 

 

Начин остваривања програма: 

 

У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. У планирању и 

припремању наставе, наставник полази од исхода које треба остварити и планира, не смао своје, већ, превасходно активности ученика 

на часу. Наставник треба да буде више оријентисан ка менторској улози, а мање ка предавачкој. Потребно је да наставник 

програмерске исходе, који треба да се достигну до краја 5. разреда, разложи на исходе – кораке за сваки час, било да се ради о 

часовима обраде или утврђивања, а које треба да оствари сваки ученик. Такође треба да за сваки час планира и припреми средства и 

начине провере остварености пројектованих исхода. На наставнику је да планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са 

колегама из разредног већа због успостављања корелација међу предметима. Потребно је радити и на развоју алгоритамског начина 

мишљења у поступку решавања проблема и задатака, развоју логичког мишљења и изградњи личних стратегија за учење уз примену 

ИКТ-а. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи своје настване 

праксе .  
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У оквиру плана рада наставника у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и 

време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета (Инфос, Дабар итд). Препоручује се да избор 

теме за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставмницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим 

интересовањима. Тема као што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и израда 

школског електронског часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у ово 

предмету са другим знањима, уз активно учешће у животу школе. 
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5.11 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред: пети 

ЦИЉ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 

области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНА  

ПОВЕЗИВАЊА 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 примени комплексе простих иопштеприпремних 

вежби у већем обиму и интензитету у самосталном 

вежбању; 

 изведе научене вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим животним ситуацијама; 

 упоређује резултате тестирања са вредностима за свој 

узраст; 

 комбинује и користи досегнути ниво усвојене 

технике кретања у игри, спорту  и свакодневном 

животa. 

ФВ.1.1.24. 

ФВ.1.2.25. 

ФВ.2.1.24. 

ФВ.2.1.25. 

Информатика и 

рачунарство 

Математика 

Српски језик и 

књижевност 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

 доводи у вези развој физичких способности са 

атлетским дисциплинама; 

 развија своје моторичкеспособности применом 

вежбања из атлетике; 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.2.1.3. 

ФВ.2.1.7. 

Географија 

Спортска 

гимнастика 

 одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи 

ротације тела; 

 користи елементе гимнастике у свакодневним 

животним ситуацијама; 

 процени сопствене могућности за вежбање у 

ФВ.1.1.11. 

ФВ.1.1.19. 

ФВ.1.1.12. 

ФВ.1.1.13. 

ФВ.1.1.19. 

ФВ.2.1.9. 

Биологија 
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гимнастици; ФВ.2.1.17. 

ФВ.2.1.10. 

ФВ.2.1.11. 

ФВ.2.1.17. 

 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

 користи елементе технике у игри; 

 примени основна правила рукомета; 

 примени основна правила рукомета у игри; 

 учествује на унутар одељенским такмичењима; 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

Информатика и 

рачунарство 

 
Плес и 

ритмика 

 

 изведе кретања, вежбе и кретања састава уз музичку 

пратњу; 

 игра народно коло; 

 изведе основне кораке плеса из народне традиције 

других култура; 

 изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу; 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.2.1.18 

ФВ.2.1.19. 

Музичка култура 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСВЕНА 

КУЛТУРА. 

(реализује се 

кроз све 

наставне области 

и теме уз 

практичан рад) 

Физичко 

вежбање и 

спорт. 

 објасни својим речима сврху и значај вежбања; 

 правилно се понаша на вежбалиштима у школи и ван 

ње као и наспортским манифестацијама;  

 примени мере безбедности током вежбања; 

 одговорно се односи према бјектима, справама и 

реквизитима; 

 примени и поштује правила игара у складу са 

етичким нормама; 

 навија и бодри учеснике на такмичењима и решава 

конфликте на социјално прихватљив начин; 

 прихвати победу и пораз; 

ФВ.1.2.1. 

ФВ.1.2.2 

ФВ.1.2.3. 

ФВ.1.2.4. 

ФВ.1.2.5. 

ФВ.2.2.3. 

Ликовна култура 

Биологија 
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 примени усвојене моторичке 

 вештине у ванредним ситуацијама;  

Здравствено 

васпитање. 

 направи план дневних активности; 

 наведе примере утицаја физичког васпитања на 

здравље; 

 разликује здраве од нездраве исхране; 

 направи јеловник уравнотежене исхране уз помоћ 

наставника; 

 примењуј здравствено-хигијенске мере пре у току и 

након вежбања; 

 препозна врсту повреде; 

 правилно реагује у случају повреде; 

 чува животну стредину током вежбања; 

 

ФВ.1.3.1 

ФВ.1.3.3 

ФВ.2.2.3. 

Биологија. 

Географија. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Дефинисани исходи су важан део процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као резултат учења на крају сваког 

разреда,током планирања рада треба одредити временску динамику у односу на постизања појединих резултата током школске 

године. Неопходно је обратити пажњу на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је потребно реализовати 

више активности у току године. 

Премет се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (до 4 часа). 

 практична настава (68-72 часа). 
Посебни теоријски часови могу се реализовати само у оним ситуацијама кад не постоје услови за реализацију наставе у просторима за 

вежбање или алтернативним објектима. 

Број чсова по темама планира се на основу, процене наставника, матерјално-техничких и просторних услова. 

 сала за физичко васпитање, двориште са теренима за фудбал, рукомет, кошарку. 

 справе и реквизити за реализацију спортске гимнастике. 

 реквизити за одигравање спортских игара. 
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 сто за стони тенис. 

Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови могу бити замењени појединим за које постоје услови. 

 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

1. Часови физичког и здравственог васпитања. 

Програм предмета физичко и здравствено васпитања је померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, 

односно са наставних садржаја на процес учења и њихове резултате. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредностиученика у три предметне области. 

1. Физичке способноси. 
2. Моторичке вештине. 

3. Спортске дисциплине. 
2. Обавезне физичке активности ученика. 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог васпитања.Ове 

активности организују се у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и 

потребама ученика у трајању од 1,5 час недењно. 

План рада ових активности је саставни део планирања физичког и здравственог васпитања.Реализује се у трајању од 45 минута 

,једном у току недеље.Фонд је ½ школског часа односно 22,5 минута, на недењном нивоу.Реализује се кумулативно , једном у 

тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова или 4,5 сати. 

 практична настава 45 минута , једном у току недеље. 

 практична настава 45 минута, сваке друге недеље. 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

1. Слободне активности секције. 

Формирају се према интресовању ученика.У зависности од услова школе. Ученици се у сваком тренутку могу укључити у рад 

секције. Уколико је неопходно секције се могу формирати према полу. 

Понуђене слободне активности. 

 Рукомет 

 кошарка. 

 Фудбал 

 одбојка. 
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2. Недеља школског спорта.  

 Новогодишња недеља школског спотра 

 Дан школе Недеља школског спорта. 

3. Активности у природи (крос РТС/a, зимовања, летовања). 

 пролећни крос. 

 зимовања организује се за време зимског распуста. 

4. Школска и ваншколска такмичења по програму савеза за школски спорт. 

Начин оцењивања и праћења 
 

Уциљу сагледавања и анализирања физичког и здравственог васпитања наставник подједнако и континуирано прати и вреднује. 

 активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата. 

 вежбање у адекватној спортској опреми. 

 редовна присуство на часу физичког и здравственог васптања и обавезним физичкјим активностима. 

 учествовање у ван часовним и ваншколским активностима. 

 приказ једног од усвојених комплекса опште припремних вежби (вежби обликовања). 

 достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак усавршавању технике). 

У процесу праћења ученика пожељно је користити  лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз 

коментаре и препоруке) као извор података и показатеље о напредовању у ченика 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. 

 

ОСЛОБОЂЕЊЕ УЧЕНИКА ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 
 

Ученик може бити ослобођен смо од практичног дела наставе за одређени период,полугодиште или целу школску годину на 

основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује.За рад са ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан 

програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја. У складу са програмом и у корелацији са садржајима других 

предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

 суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу, 

 направе едукативни простор или електронску презентацију,припреме репортажу са спортским догађајима, 
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 прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у организацији, часовних, 

ванчасовних и ваншколских активности.  

Исходи за ученика ослобођене од практичног дела наставе 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

 наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

 дефинише основна правила здравствено-хигијенска правила вежбања; 

 презентује и анализира информације о физичком вежбању; 

 учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења. 

 

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Обавезно вођење педагошке документације. 

 дневник рада за физичко и здравствено васпитање; 

 планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика; план рада стручног 

већа,годишњи план (по темама са бројем часова, месечни оперативни план, план вачасовних и ваншколских активности и 

праћење њихове реализације. 

 писање припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући:временску артикулацију остваривања, циља 

часа,исходе који се реализују, запажање након часа; 

 радни картон, наставника за сваког ученика. Радни картон садржи: податке о стању физичких способности са тестирања, 

оспособљености у вештинама напомене о специфичностима ученика и остале податке неопходне наставнику. 

Педагошку документацију наставник има у писаној, а по могућности и електронској форми. 
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5.12 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Разред: пети 

 

ЦИЉ: Упознати ученике са основним елементима религије и културе старог века. Упознати ученике са паганским митовима и 

легендама о вечном животу. Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМА 

УВОД - - 

РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА СТАРОГ СВЕТА 

Упознавање са религијом и културом 

јеврејског народа и религијом и 

културом народа околних земаља 

Историја 

ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ БИБЛИЈЕ Разумевање појма Откривења Историја, Биологија 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА 

Усвајање библијских извештаја о 

стварању света и човека; корелација 

са настанком света-космоса и живог 

света 

Биологија 

СТАРОЗАВЕТНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА 

Овладавање основним историјским 

подацима везаним за историју 

Израиља 

Историја, Српски језик и 

књижевност 

ЗАКОН БОЖЈИ Конципирање односа Закон-Савез Историја 

МЕСИЈАНСКА НАДА 
Разумевање појма месијанске наде и 

обећања Божијег у Старом Завету 
Историја, Техника и технологија 

 

Начин остваривања програма:  

 

Имајући 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 и остварености 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 (РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА, ОТКРИВЕЊЕ – СВЕТ БИБЛИЈЕ, СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА, СТАРОЗАВЕТНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА, 

ЗАКОН БОЖЈИ, МЕСИЈАНСКА НАДА …). 
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5.13 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред: пети 

 

ЦИЉ: Циљ наставе грађанског васпитања  је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанског 

друштва постане свестан својих права и одговорности, потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници 

уважавајући демократске вредности. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНА 

ПОВЕЗИВАЊА 

Људска права 

Права детета 

 Разликује жеље од потреба и наведе примере везе између потреба и 
људских права 

 Штити своја права на начин који не угрожава друге и њихова права 

 Аргументује потребу посебно заштиту права детета 

 На примеру препозна права деце у основним документима која уређују 
рад школе 

 Наводи чиниоце који утичу на остваривање дечијих права 

 Препознаје ситуације кршења дечијих права у свакодневном животу и на 
примерима историјских догађаја 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

Историја 

Демократско 

друштво 

Школа као заједница 

 Учествује у доношењу правила рада групе и поштује их 

 Понаша се у складу са правилима и дужностима у школи 

 Наведе начине демократског одлучивања 

 Објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права 

 Процењује сопствену одговорност у ситуацији кршења нечијих права и 
зна коме да се обрати за помоћ 

 Прихвата друге учеснике и уважава њихову различитост 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Процеси у 

савременом свету 

Сукоби и насиље 

 Умедијима и књигама које чита проналази примере предрасуда, 

стериотипа, дискриминације, нетолеранције, по различитим основама као 

ипримере поштовања различитости 

 Анализира суком из различитих углова учесника и налази конструктивна 
решења прихватљива за све стране сукоба 

 Аргументује предност конструктивног решавања сукоба 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 
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Грађански 

активизам 

Вредности 

грађанског друштва 

 Учествује у идентификује проблеме у својој школи 

 Учествује у осмишљава акције, процењивању њене изводљивости и 
предвиђању могућих ефеката 

 Учествује у извођењу акције, прикупљању и обради података о изабраном 
проблему користећи различите изворе и технике 

 Презентује, образлаже и аргументује у дискусији показује вештину 
активног слушања. 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура 

Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма 

Програм наставног предмета грађанско васпитање, у петом разреду основног образовања и васпитања, организован је по 

моделу спирале и оријентисан је на остваривање исхода.Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу оног што су 

стекли проучавајући програм.Они предастављају опис интегрисаних знања, вештина ставова и вредности у четири области (Људска 

права, Демократско друштво,Процес у савременом свету и Грађански активизам).Теме по областима се спирално развијају што 

значи да постојећи садржаји у оквиру тема се из разреда у разред проширују и продубљују а многи исходи се надограђују.Пример 

таквог исхода се односси на комуникацију.Активно слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено унапређују 

кроз бројне активности. Све четири области су једнако важне. У непосредном раду са ученицима наставник их интегрише јер између 

њих постоји природна веза. Одређени садржаји могу да се допуњују, проширују и мењају у складу са потребама и плану сопственог 

рада али имајући у виду исходе које треба остварити.Редослед исхода не искзује важност јер су сви од значаја за постизање општег 

циља предмета и развој међупредметних компетенција, пре свега одговорно учешће у демократском друштву. Посебност 

грађанског васпитања је у томе што је оно део шириег концепта образовања за демократију и грађанско друштво. 

Поврсти исходи могу бити: 

 сазнајни (објаснуи улогу појединца и група у заштити дечијих права). 

 емоционални (препозна туђе емоције). 

 учествује у извођењу акције). 

Остваривање овако постављених исхода захтева примену различитих облика рада, метода и техника у раду са ученицима, те ће 

се радити на следећи начин: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дебате, дискусије, пројекте, истраживања, 

промоције. Ученици петог разреда ће се постепено навикавати на начин рада где су и они активни креатори наставе. Програм 

грађанског васпитања има природну везу са другим предметима.Из тог разлога међупредметна планирања је велика подршка 

остварењу циља овог програма.Ученике треба охрабривати кад наиђу на тешкоће и указивати да су неуспеле акције такође добре да 

увиде који су кораци погрешни.Бројни су примери у оквиру којих се могу осмислити акције у школи у оквиру права детета.На 

пример вршњачка подршка важан је сегмент инклузивног образовања. У оквиру програма Грађанског васпитања продукти 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

230 
 

ученичких активности имају посебан значај.Они могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, 

презентације, прикази разултати истраживања, представе.За реализацију овог програма врло је важна улога наставника.Наставник 

даје пример у стварању демократске атмосфере која је важна за размену идеја и мишљења међу ученицима,даје повратне 

информације и подстиче ученике на разумевање односа у групи. Коришћење филма у реализацији појединих тема подстицајно 

делују на ученике, такође примена интернета и других социјалних мрежа јер су блиски младима. Наставник треба да обезбеди 

атмосферу тако да се сваки ученик осећа прихваћено и добродошло у својој различитости. Посебну пажњу треба обратити на 

ученике који се по први пут у петом разреду сусрећу са овим предметом. Зато је важно да на почетку нове школске године донети 

правила рада заједно са ученицима како би свима била разумљива њихова функција. Прве часове треба искористити да се ученици 

подсете шта су научили, да размене сопствена знања и уведу у садржај којима ће се бавити. На основу тога наставник планира 

реализацију наставе за сваку групу и добија прилику за вршњчко учење, где ученици уче једни од других и доприносе наставу. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Грађанско васпитање је предмет који се описно оцењује.Закључна оцена из предмета грађанског васпитања је: „истиче се“ 

„добар“, „задовољава“  Континуирано се прати напредовање ученика у достизању исхода од нивоа на којем се ученик налази и у 

односу на шта ће се процењивати његово даље напредовање. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 

повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењује сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета, као и напредак других ученика.Грађанско васпитање  пружа изузетну могућност за неговање саморефлексије 

(промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстицање саморегулације процеса учења кроз поставање личних циљева 

напредовања и планирања како да се остваре. 

Да би вредновање било објективно и у функцији учења потребно је користити различите начине и приступе у праћењу рада 

ученика, бележити и водити евиденцију о учешћу ученика у свим активностима, с обзиром на специфичност предмета и самог 

начина рада (учешће ученика у дискусији, дебати, изради презентација, постера, истраживачки рад, проблемски задаци, припрема 

есеја, студије случаја...) 

Наставник може се користити портфолио (збирка докумената и евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз коментаре 

и препоруке) као извор података. Предност коришћења портфолиа су вишеструке, омогућава континуирано и систематично праћење 

напредовања, подстиче развој ученика, представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја,подршку у оспособљавању 

ученика за самопроцену, пружа увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Вредновање активности, ако је 

тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење и о раду сваког члана понаособ 

(вршњачко оцењивање). Неопходно је дати повратну информацију ученику. То помаже да ученик разуме грешку и побољша свој 

резултат и учење. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. Важно је да наставник континуирано прати и 

вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и сопствени рад.  
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5.14 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  РУСКИ ЈЕЗИК 
 

Разред:Пети 

 

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

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

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

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

Урок 1: Привет, 

Россия! 

 поздрави  и отпоздрави  примењујући  најједноставнија 

језичка средства 

 престављање руских  и  српских Градова 

 представи себе и другог 

 разуме јасно постављено  питање и одговори на питање 

 поздрав на растанку 

ДСТ.1.1.1. ДСТ.1.2.3. 

ДСТ.1.1.2. ДСТ.1.2.4. 

ДСТ.1.1.6. ДСТ.1.3.1. 

ДСТ.1.1.10. ДСТ.1.3.3. 

ДСТ.1.1.11. ДСТ.1.3.4. 

ДСТ.1.1.12. ДСТ.1.3.5. 

ДСТ.1.1.17. ДСТ.1.1.23. 

ДСТ.1.2.1. Д СТ.1.2.2. 

Српски  језик и 

књижевност 

Географија 

Енглески  језик 

Урок 2: Кафе 

„Планета” 

 разговор о слободном времену 

 како предложити некоме заједничку активност 

 изражавање позитивних коментара о нечијим вештинама  

 разговор о изненадном проблему 

 како описати одећу и како питати ко игра коју  улогу 

ДСТ.1.1.1. ДСТ.1.1.17. 

ДСТ.1.1.2. ДСТ.1.1.22. 

ДСТ.1.1.3. ДСТ.1.1.24. 

ДСТ.1.1.4. ДСТ.1.1.23.  

ДСТ.1.1.5. ДСТ.1.1.24 

ДСТ.1.1.6. ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.1.10. ДСТ.1.2.3. 

ДСТ.1.1.11. ДСТ.1.2,4. 

ДСТ.1.1.12. ДСТ.1.2.5. 

ДСТ.1.1.13. ДСТ.1.2.6. 

Српски  језик и  

књижевност 

Урок 3: Школа №3 

 учи на својим  и туђим грешкама;  

 повезује аудирани материјал са адекватном илустрацијом 

(Сцена 1 –это фото…);  

ДСТ.1.1.3.  ДСТ.1.1.4.  

ДСТ.1.1.5.  ДСТ.1.1.6. 

ДСТ.1.1.7. ДСТ.1.1.8.  

Српски  језик и  

књижевност 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

232 
 

 исприча како се у Русији празнује 1. септембар (День 

знаний);  

 упореди руску и српску школу (чувар, гардероба, кабинет 

информатике, кабинети за остале предмете, лекар);  

 правилно изговара већину речи и уочава своје грешке; 

 препознаје облик инфинитива на -ть; 

 препознаје облике презента е-конјугације;  

 мења глаголе е-конјугације у презенту (делать, читать, 

работать, знать, играть);  

 зна да се презент прави искључиво од глагола несвршеног 

вида;  

 разуме већину реченица и обрађених речи из аудираног 

текста На уроке; 

 одговара на питања везана за аудирани текст, нпр. Кто 

разговаривает? Что 

ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.11.ДСТ.1.1.12.  

ДСТ.1.1.13.ДСТ.1.1.15. 

ДСТ.1.1.16.ДСТ.1.1.17.  

ДСТ.1.1.18.ДСТ.1.1.22.  

ДСТ.1.1.23. ДСТ.1.1.24.  

ДСТ.1.2.1. ДСТ.1.2.2.  

ДСТ.1.2.3. ДСТ.1.2.4.  

ДСТ.1.3.1.ДСТ.1.3.4.  

ДСТ.1.3.5. 

Урок 4: Семья 

Ирины 

 усваја и употребљава нове лексичке јединице из области 

семья (мама, папа, сестра, брат, собака);   

 повезује аудирани материјал са одговарајућом фотографијом 

(Диалог один – это фото…);  

 разликује руска имена (имя), патрониме (отчество) и 

презимена (фамилия);  

 усваја и употребљава лексику везану за школу и школски 

прибор (рюкзак, папка, учебник, маркер, линейка, карандаш, 

ручка, циркуль, пенал, тетрадка); 

 разуме већину реченица и обрађених речи;  

 правилно изговара већину речи и уочава своје грешке;  

 употребљава облике присвојних заменица 1. и 2. лица 

једнине и множине за сва три рода (мой, моя, моё, твой, твоя, 

твоё, наш, наша, наше, ваш, ваша, ваше); 

ДСТ.1.1.1.ДСТ.1.1.2. 

ДСТ.1.1.3.ДСТ.1.1.4. 

ДСТ.1.1.5. ДСТ.1.1.6.  

ДСТ.1.1.7. ДСТ.1.1.8.  

ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.1.10.  

ДСТ.1.1.11. ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.13. ДСТ.1.1.14. 

ДСТ.1.1.15.ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.17. ДСТ.1.1.18.  

ДСТ.1.1.19.ДСТ.1.1.20.  

ДСТ.1.1.21.ДСТ.1.1.22. 

ДСТ.1.1.23. ДСТ.1.1.24.  

ДСТ.1.2.1. ДСТ.1.2.2.  

ДСТ.1.2.3. ДСТ.1.2.4.  

ДСТ.1.3.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Урок 5: Свободное  правилно образује облик инструментала именица у једнини: ДСТ.1.1.1.ДСТ.1.1.2. Српски језик и 
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время спорт – спортом; учитель – учителем;  гимнастика – 

гимнастикой; варенье – вареньем 

 разуме већину реченица и обрађених речи: Моё хобби ... Я 

занимаюсь спортом, музыкой, ...; Капустник – это ...; 

репетиция 

 изражавање позитивних коментара о нечијим вештинама  

 разговор о изненадном проблему 

 како описати одећу и како питати ко игра коју  улогу 

правилно изговара већину речи и уочава своје грешке; 

 правилно употребљава постфиксе ся и сь: 

занимаешься/занимаетесь 

ДСТ.1.1.3.ДСТ.1.1.4. 

ДСТ.1.1.5. ДСТ.1.1.6.  

ДСТ.1.1.7. ДСТ.1.1.8.  

ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.1.10.  

ДСТ.1.1.11. ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.13. ДСТ.1.1.14. 

ДСТ.1.1.15.ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.17.ДСТ.1.1.18. 

ДСТ.1.1.19.ДСТ.1.1.20. 

ДСТ.1.1.21.ДСТ.1.2.1.  

ДСТ.1.2.2. ДСТ.1.2.3.  

ДСТ.1.2.4. ДСТ.1.3.1. 

књижевност 

Урок 6: Добро 

пожаловать в 

Москву 

 разуме и правилно изговара већину обрађених речи: 

Большой театр, Красная площадь, достопримечательность; 

электричка, маршрутка, велосипед, ...;  

 употреби комуникативне функције Сколько стоит...?; 

Извини(те), пожалуйста, где находится…? Скажии (те), 

пожалуйста, как дойти до…? 

 Извини те, вы не зн ете, как дойти  до…? 

 промени глаголе кретања у садашњем времену: идти – я иду, 

ты идёшь; ходить – мы ходим, вы ходите, ....; 

 правилно употреби глагол одређеног, односно неодређеног 

кретања: В данный момент я иду/каждый день я хожу в 

школу, ...; 

 правилно употребљава именицу рубль са бројевима: 1 рубль, 

2/3/4 рубля, 5 рублей; 

 правилно употребљава глаголе кретања 

ДСТ.1.1.1.ДСТ.1.1.2. 

ДСТ.1.1.3.ДСТ.1.1.4. 

ДСТ.1.1.5. ДСТ.1.1.6.  

ДСТ.1.1.7. ДСТ.1.1.8.  

ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.1.10.  

ДСТ.1.1.11. ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.13. ДСТ.1.1.14. 

ДСТ.1.1.15.ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.18. ДСТ.1.1.19. 

ДСТ.1.1.21. ДСТ.1.1.22.  

ДСТ.1.1.23. ДСТ.1.1.24. 

ДСТ.1.2.1. ДСТ.1.2.2.  

ДСТ.1.2.3. ДСТ.1.2.4.  

ДСТ.1.3.1. ДСТ.1.3.3.  

ДСТ.1.3.4. 

Српски језик и 

књижевност. 

Географија 

Урок 7: Праздники 

 разуме, правилно употребљава и изговара већину реченица и 

обрађених речи: в феврале [ф'ф'иврал'е]; 

 правилно изговара називе годишњих доба и месеци: январь ‒ 

декабрь, весна, лето, осень, зима; 

ДСТ.1.1.1.ДСТ.1.1.2. 

ДСТ.1.1.3.ДСТ.1.1.4. 

ДСТ.1.1.5. ДСТ.1.1.6.  

ДСТ.1.1.7. ДСТ.1.1.8.  

ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.1.10.  

Српски језик и 

књижевност 
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 правилно да каже који је датум или када се родио: Сегодня 

24-ое мая. Я родился 24-го мая; 

 правилно употребљава глаголе поздравлять, желать, дарить: 

поздравить с празлником, желать счастья, дарить подарки; 

 честита празник: Позлравляю тебя с Рождеством! 

 препознаје присвојне заменице 3. лица и уме да их правилно 

употреби: У его, её, их мамы сегодня юбилей; 

 правилно образује прошло време: он читал, она читала, они 

читали 

ДСТ.1.1.11. ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.13. ДСТ.1.1.14. 

ДСТ.1.1.15.ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.17. ДСТ.1.1.20. 

ДСТ.1.2.1. ДСТ.1.2.2.  

ДСТ.1.2.3. ДСТ.1.2.4.  

ДСТ.1.3.1. 

 

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  једног  писменог 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 сајт О.Ш.  Житковац. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски 

дан језика, Нова година,Дани  руског  језика  и  др. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

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

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

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, 
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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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6 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Редни 

број 
А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Српски језик и књижевност 4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 1 36 

4. Музичка култура 1 36 

5. Историја  2 72 

6. Географија  2 72 

7. Физика 2 72 

8. Математика 4 144 

9. Биологија 2 72 

10. Техника и технологија 2 72 

11. Информатика и рачунарство 1 36 

12. Физичко и здравствено васпитање 2 72 + 54
17 

УКУПНО:А 25 954 

 Б.ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање
18 

1 36 

2. Други страни језик-Руски језик
19 

2 72 

УКУПНО:Б 3 108 

УКУПНО:А+Б 28 1062 

                                                           
17
Обавезне  физичке активности ученика реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 

18
Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

19
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. 

 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

237 
 

 

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

 

Редни 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Недељни  Годишњи  

1. Редовна настава 28 1062 

2. Слободне активности
20 

1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

Рени 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности
21 

1 36 

3. Екскурзија  До 2 дана годишње 

  

                                                           
20
Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три 

слободне наставне активности које се нуде. 
21
Ваннаставне активности могу да буду:друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активностиу складу са могужностима школе, 

просторним и људским ресурсима. 
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Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и 

могућностима ученика шестог разред. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који 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 и остварени исхода воде ка развијању компетенција, и то 

како општих и специфичних предметних, тако и кључних, као и међупредметних. 

Наставник има кључну улогу у  остваривања циља и исхода јер има 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.  

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети, па се може рећи  се 

да се на основу датих програма планира и остварује настава и учење које одговара конкретним потребама одељења. При релизацији 

наставе акценат ће бити на остваривању исхода, међупредметном повезивању и остваривању стандарда постигнућа. 

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

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

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

Такође за ученике који показују изузетне спообности и даровитост припрема се индивидуални образовни план. Индивидуални 

образовни планови се чувају у посебној документацији код стручних сарадника и преметних наставника који их примењују у настави. 
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6.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Разред: шести 

 

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

различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке 

компетенције које  уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко 

посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и 

асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења 

открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о 

медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје 

предметних области. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

КЊИЖЕВНОСТ 

 повезује књижевне термине и појмове обрађиване у претходним 
разредима са делима које чита; 

 чита са разумевањем; 

 уме да одреди књижевни род и врсту, 

 прави разлику између лирског, епског и драмског дела; 

 уме да анализира лирску песму (стих, строфа, рима); 

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

 разликује драмске етапе поготово заплет и расплет; 

 прави разлику између појма песника и лирског субјекта; појма 
приповедача и писца дела; 

 разликује облике казивања; 

 одређује стилске фигуре; 

 уочава визуелне, звучне, тактичне и олфакторне елементе песничке 
слике 

 анализира узрочно-последичне односе у тексту и вреднује 

СЈ. 1.1.1. 

СЈ. 1.1.2. 

СЈ. 1.1.5. 

СЈ. 1.1.6. 

СЈ. 1.1.7. 

СЈ. 1.2.1. 

СЈ. 1.4.1. 

СЈ. 1.4.2. 

СЈ. 1.4.3. 

СЈ. 1.4.4. 

СЈ. 1.4.5. 

СЈ. 1.4.6. 

СЈ. 1.4.7. 

СЈ. 1.4.8. 

СЈ. 1.4.9. 

СЈ. 2.1.1. 

Страни језици,  

Историја,  

Географија,  

Музичка култура,  

Ликовна култура,  

Верска настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Информатика и 

рачунарство 
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истакнуте идеје које текст нуди; 

 анализира поступке ликова у књижевноуметничком тексту, 

служећи се  аргументима из текста; 

 уочава хумор у делу; 

 разликује хумористички од елегичног тона; 

 илуструје етнолошке елементе из прошлости описане у књижевним 
делима; 

 уважава националне вредности  и вреднује културноисторијску 
баштину; 

 препоручује књижевно дело уз кратко образложење; 

 упоређује књижевно и филмско дело, позоришну представу и 
драмски текст 

СЈ. 2.1.2. 

СЈ. 2.4.4. 

СЈ. 2.4.5. 

СЈ. 2.4.6. 

СЈ. 2.4.7. 

СЈ. 2.4.8. 

СЈ.  3.4.1. 

СЈ. 3.4.3. 

СЈ. 3.4.4. 

ЈЕЗИК 

 повезује граматичке појмове обрађене у претходним разредима са 
новим наставним садржајима; 

 повезује делове речи у вези са њиховим грађењем; 

 разликује гласове српског језика по звучности и месту изговора; 

 разликује врсте гласовних промена у једноставним примерима и 
примењује књижевнојезичку норму; 

 одређује врсте и подврсте заменица, као и њихов облик; 

 препознаје глаголска времена и употребљава их у складу са 
нормом; 

 разликује реченице по комуникативној функцији; 

 доследно примењује правописну норму; 

 користи школски правопис; разликује дуги и кратки акценат у 
изговореној речи; 

СЈ. 1.2.2. 

СЈ. 1.2.3. 

СЈ. 1.2.4. 

СЈ. 1.2.7. 

СЈ. 1.2.8. 

СЈ. 1.3.1. 

СЈ. 1.3.4. 

СЈ. 1.3.5. 

СЈ. 1.3.6. 

СЈ. 1.3.9. 

СЈ. 1.3.10. 

СЈ.2.2.1. 

СЈ. 2.2.5. 

СЈ. 2.3.2. 

СЈ. 2.3.3. 

СЈ. 2.3.4.  

СЈ. 3.2.5. 

СЈ. 3.3.2. 

СЈ. 3.3.4. 

Страни језици,  

Музичка култура,  

Ликовна култура,  

Грађанско 

васпитање, 

Информатика и 

рачунарство 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 употребљава различите облике усменог и писменог изражавања; 
препричавање различитих типова текста, без сажимања и са 

сажимањем, причање (о догађајима и доживљајима) и описивање; 

 разликује и гради аугментативе и деминутиве; 

 саставља обавештење, вест и кратак извештај; 

 разуме основна значења књижевног и неуметничког текста; 

 проналази, повезује и тумачи експлицитно и имплицитно садржане 
информације у краћем, једноставнијем књижевном и неуметничком 

тексту; 

 драматизује одломак одабраног књижевноуметничког текста; 

 говори јасно тако што  поштује стандарднојезичку норму; 

 изражајно чита обрађене књижевне текстове. 

СЈ. 1.2.8.  

СЈ. 2.2.2. 

СЈ. 3.3.1. 

СЈ. 3.1.2. 

СЈ. 3.2.4. 

СЈ. 3.4.7. 

СЈ. 3.4.8. 

Страни језици,  

Историја,  

Географија, 

Музичка култура,  

Ликовна култура, 

 Грађанско 

васпитање, 

Информатика и 

рачунарство 

 

Начин остваривања програма: 

 

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

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

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

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

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

највећој мери заснован на принципу прилагођености узрасту. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

требало би писати ћирилицом, а два исправка латиницом.  
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Програм све три предметне области се остварује на редовној, додатној и допунској настави. Рад наставника се заснива на 

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

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

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

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

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

(минидијалози, игра по улогама, симулације, итд.), мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.), 

вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа), игре примерене узрасту, повезивање звучног материјала са 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

корелацију са разним другим пројектима, нпр. Професионсална оријентација, или Заједно ка средњој школи. Ученици ће бити 

укључени и у друге пројекте или радионице за које сматрамо да су важне за испољавање различитих талената или могућности и 

знања ученика. Такође, од 2018. године практикујемо и сарадњу са другим школама у различитим видовима рада, а све своје 

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

науке”. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

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

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

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

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

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

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

Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом.  

Сврха оцењивања:  - сумативно оцењивање 

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

дневник, есеји, ученичке презентације. 

Сврха оцењивања:  - формативно оцењивање 

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

Разред: шести 

 

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

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Поздрављање и 

представљање себе и 

других и тражење / 

давање основних 

информација о себи и 

другима у ширем 

друштвеном контексту 

 разуме краће текстове који се односе на поздрављање, - 
представљање и тражење /давање информација личне 

природе; 

 поздрави и отпоздрави, представи себе и другог 

користећи једноставна  језичка средства; 

 постави и одговори на једноставнија питања личне 
природе; 

 у неколико везаних исказа саопшти информације о себи и 
другима; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.13. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.20. 

ПСТ.2.1.22. 

Српски језик и 

књижевност, 

други страни језик 

Описивање 

карактеристика живих 

бића, предмета, појава 

и места 

 разуме једноставнији опис особа, биљака, животиња, 
предмета,  

 упореди и опише карактеристике живих бића, предмета, 
појава и места, користећи једноставнија језичка средства; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.15. 

ПСТ.2.1.18. 

ПСТ.2.1.22. 

Српски језик и 

књижевност, 

географија 

Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

 разуме једноставније предлоге и одговори на њих; 

 упути једноставан предлог; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 
Српски језик и 

књижевност 
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заједничкој активности  пружи одговарајући изговор или одговарајуће 

 оправдање; 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Изражавање молби, 

захтева, обавештења, 

извињења, и 

захвалности 

 разуме и једноставне молбе и захтеве и реагује на њих; 

 упути једноставне молбе и захтеве; 

 затражи и пружи кратко обавештење; 

 захвали и извини се на једноставан начин; 

 саопшти кратку поруку којом се захваљује 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Разумевање и давање 

упутстава 

 разуме и следи једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота 

 (правила игре, рецепт за припремање неког јела и сл.) са 
визуелном подршком без ње; 

 Даје  једноставна упутства 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

ПСТ.3.1.1 

Српски језик и 

књижевност 

Описивање и честитање 

празника, рођендана и 

значајних догађаја, 

честитање на успеху и 

изражавање жаљења 

 разуме честитку и одговори на њу; 

 упути пригодну честитку; 

 разуме и примењујући једноставнија језичка средства, 
опише начин прославе рођендана, 

 празника и важних догађаја; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

ПСТ.3.1.11. 

Српски језик и 

књижевност, 

Историја 

Описивање догађаја и 

способности у 

садашњости 

 разуме једноставније текстове у којима се описују сталне, 
уобичајене и тренутне радње и способности;  

 размени информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

 опише сталне, уобичајене и тренутне догађаје 

/активности и способности користећи неколико везаних 

исказа; 

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 

Описивање догађаја и  разуме краће текстове у којима се описују догађаји и ПСТ.1.1.1. Српски језик и 
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способности у 

прошлости 

способности у прошлости; 

 размени информације у вези са догађајима и 

способностима у прошлости; 

 опише у неколико краћих, везаних исказа догађај у 
прошлости; 

 опише неки историјски догађај, историјску личност и сл.; 

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.23. 

ПСТ.2.2.2. 

књижевност, 

Историја 

Исказивање планова и 

намера 

 разуме жеље планове и намере и реагује на њих 

 размени једноставне исказе у вези са својим и туђим 
жељама, плановима и намерама 

 саопшти шта он/ она или неко други жели, планира, 
намерава 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Исказивање жеља, 

потреба, осета и 

осећања 

 разуме и реагује на свакодневне изразе у вези 

 са непосредним и конкретним потребама, осетима и 
осећањима; 

 изрази, основне потребе, осете и осећања једноставнијим 
језичким средствима; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Исказивање 

просторних односа и 

величина 

 разуме једноставнија питања и одговори на њих; 

 разуме обавештења о  простору и величинама; 

 опише специфичније просторне односе и величине 

једноставним, везаним исказима; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.5. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.2.1.22. 

Српски језик и 

књижевност, 

Математика 

Исказивање времена 

 разуме, тражи и даје једноставнија обавештења о 

хронолошком времену и метеоролошким приликама у 

ширем комуникативном контексту; 

 опише дневни / недељни распоред активности; 

 опише метеоролошке прилике и климатске услове у 
својој земљи и једној од земаља циљне културе 

једноставним језичким средствима; 

ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.1.1.13. 

ПСТ.1.3.3. 

ПСТ.2.1.13 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија 
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Изрицање дозвола, 

забрана, правила 

понашања и обавеза 

 разуме и реагује на једноставније забране, 

 своје и туђе обавезе; 

 размени једноставније информације које се односе на 
забране и правила понашања у школи и на јавном месту 

као и на своје и туђе обавезе; 

 представи правила понашања, забране и листу својих и 
туђих обавеза користећи одговарајућа језичка средства; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Изражавање припадања 

и поседовања 

 разуме и формулише једноставније изразе који се односе 
на поседовање иприпадност; 

 пита и каже шта неко има /нема и чије је нешто; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.2.1.14 

Српски језик и 

књижевност 

Изражавање, допадања 

и недопадања 

 разуме и реагује на једноставније исказе који се односе на 
описивање интересовања, хобија и изражавање допадања 

и недопадања; 

 опише своја и туђа интересовања и хобије и изрази 
допадање и недопадање уз једноставно образложење; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Изражавање мишљења 

 разуме и формулише једноставније исказе којима се 
тражи мишљење, изражава слагање/неслагање 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Изражавање количине, 

бројева и цена 

 разуме једноставније изразе који се односе на количину 
нечега; 

 пита и каже колико нечега има/ нема, користећи 

једноставија језичка средства; 

 на једноставан начин затражи артикле у продавници 
једноставним  изразима за количину, наручи јело и/или 

пиће у ресторану и пита/каже/ израчуна колико нешто 

кошта; 

 састави списак за куповину намирнице и количина 
намирница 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.2.1.20. 

ПСТ.2.2.2. 

Српски језик и 

књижевност, 

Mатематика 
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 изрази количину у мерама 

 

Начин остваривања програма: 

 

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 je 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. Исправак се врши анализом, самоевалуацијом, дискусијом. 

Радиће се на оспособљавању ученика да језик активно користе у комуникацији и истраживању. У настави ће се користити 

дигитални уџбеник, презентације, постери и друга аудио-визуелна средства. Настава се изводи у кабинету за енглески језик, који је 

опремљен компјутером, пројектором и интернетом тако да ће се и интернет користити као извор. 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 међународном такмичењу HIPPO. Сарађиваћемо и са Америчким 

кутком из Ниша. 

 

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 
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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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6.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Разред: шести 

 

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

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

уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Корелација са 

другим предметима 

Боја 

 посматра и уочава појмове основних и изведених боја и ликовни 
проблем; 

 показује сензитивност за основне,изведене боје,топле и хладне боје и 
комплементарне боје; 

 открива и препознаје појмове хроматских и ахроматских боја у 
окружењу,уметничким делима; 

 експериментише и истражује изражајне могућности технике теммпере 
и колажа у сопственом раду; 

 машта,осмишљава и ствара оригинална креативна решења у ликовном 
раду. 

ЛК 1.1.1, 1.1.2, 

ЛК 1.1.3, 1.2.3, 

ЛК 1.3.1, 1.3.2, 

ЛК 1.3.3,1.3.4 

ЛК 2.1.1, 2.1.2, 

ЛК 2.2.1, 2.2.2, 

ЛК 2.3.1, 3.1.1, 

ЛК 3.1.2, 3.2.1, 

ЛК 3.2.2, 3.2.3, 

ЛК 3.2.4, 3.3.4 

Физика, биологија, 

српски језик и 

књижевност, музичка 

култура, техника и 

технологија 

Комуникациј

а 

 пореди различите начине комуницирања од праисторије до данас, 

 показује сензитивност за визуелно споразумевање симбол, знак, 

реклама, плакат... 

 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном 

техником; 

 тумачи једноставне визуелне информације; 

ЛК 1.1.1, 1.1.2, 

ЛК 1.1.3, 1.2.3, 

ЛК 1.3.1, 1.3.2, 

ЛК 1.3.3, 1.3.4 

ЛК 2.1.1, 2.1.2, 

ЛК 2.2.1, 2.2.2 

ЛК 2.3.1, 3.1.1, 

ЛК 3.1.2, 3.2.1, 

ЛК 3.2.2, 3.2.4, 

ЛК 3.3.1, 3.3.1, 

ЛК 3.3.2, 3.3.3, 

ЛК 3.3.4 

Техничко и 

технологија, 

историја, српски 

језик и књижевност, 

музичка култура, 

биологија. 
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Текстуре 

 именује и описује појам текстуре,фактуре; 

 наводи примере текстуре из окружења и тумачи их; 

 показује сензитивност за текстуру  у природном и урбаном окружењу и 
уметничким делима; 

 прави разноврсне текстуре на подлогама,облицима или у апликативном 
програму; 

 експериментише и истражује изражајне могућности туша, колажа, 
технике темпере и водених боја у сопственом раду; 

 експериментише и истражује изражајне могућности технике вајања 
глине и обликовања различитих материјала у сопственом раду; 

 разуме контекст културног наслеђа различитих епоха. 

ЛК 1.1.1, 1.1.2, 

ЛК 1.1.3, 1.2.3, 

ЛК 1.3.1,1.3.2, 

ЛК 1.3.3,1.3.4 

ЛК 2.1.1, 2.1.2, 

ЛК 2.2.1,2.2.2, 

ЛК 2.3.1, 3.1.1, 

ЛК 3.1.2, 3.2.1, 

ЛК 3.2.2, 3.2.3, 

ЛК 3.2.4,3.3.1, 

ЛК 3.3.2,3.3.4 

Биологија,географија

,техника и 

технологија ,музичка 

култура, историја. 

уобразиља 

 именује и описује појмове маште и фантазије; 

 посматра и уочава појам маште и ликовни проблем 

 показује сензитивност за маштовите приступе у окружењу и 

уметничким делима; 

 повезује карактеристичан експонат и одговарајући музеј; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове,мисли и осећања; 

 експериментише и истражује изражајне могућности комбиноване 
технике у сопственом раду. 

ЛК 1.1.1,1.1.2, 

ЛК 1.1.3,1.2.3, 

ЛК 1.3.1,1.3.2, 

ЛК 1.3.3,1.3.4 

ЛК 2.1.1, 2.1.2, 

ЛК 2.2.1,2.2.2, 

ЛК 2.3.1, 3.1.1, 

ЛК 3.1.2, 3.2.1, 

ЛК 3.2.2,3.2.3, 

ЛК 3.2.4,3.3.1, 

ЛК 3.3.2,3.3.3, 

ЛК 3.3.4 

Српски језик и 

књижевност,историја

,биологија, 

Музичка 

култура,географија,м

атематика 

простор 

 именује и описује појмове рециклажа и уметничка инсталација; 

 наводи примере рециклаже и уметничких инсталација као и нјихових 
својстава и тумачи их; 

 обликује препознатљиве тродимензионалне облике одабраним 

материјалом и поступоком, 

 преобликује употребни предмет дајући му нову употребну вредност; 

 експериментише и истражује изражајне могућности  ликовног подручја 

ЛК 1.1.1,1.1.2, 

ЛК 1.1.3,1.2.3, 

ЛК 1.3.1, 1.3.2, 

ЛК 1.3.3, 1.3.4, 

ЛК 2.1.1, 2.1.2, 

ЛК 2.2.1, 2.2.2, 

ЛК 2.3.1, 3.1.1, 

Техничко и 

технологија, српски 

језик и књижевност, 

историја, грађанско 

васпитање, биологија 
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обликовање различитих материјала у сопственом раду. ЛК 3.1.2, 3.2.1, 

ЛК 3.2.2,3.2.3, 

ЛК 3.2.4,3.3.1, 

ЛК 3.3.2,3.3.3, 

ЛК 3.3.4 

 

Начин остваривања програма: 

 

Ликовна уметност подразумева класичне видове визуелног изражавања као што су: цртање, сликање, вајање, графика, док 

примењена уметност има дефинисану примену: фотографија, костимографија, сценографија, дизајн. У ликовној целини боја ученици 

се упознају са бојом као једним од основних појмова ликовног језика. Оспособљавају се за примену усвојених знања, вештина и 

ставова у самосталном креативном раду, као и анализу и и зражавање сопствених вредносних ставова према њима.Ликовни 

материјали или медијуми које ученици користе решавајући проблем боје,претежно су везани за подручје сликања. Сликање воденим 

бојама, акварел – игре куглицама, водене боје – прскање четкицама. Ученици сликају на сувој или мокрој подлози („мокро на мокро“) 

при чему се боја разлива при наношењу и ствара интересантне ефекте. Темпере и гваш (сликање густим бојама, сликање прстима). 

Ученици за сликање гвашом користе тврђе подлоге, картоне, натрон папир, триплекс. Колаж као новија сликарска техника у којој се 

лепе различити материјали (самолепљиви колаж, новинска хартија, тканина, алу – фолија, фотографије разних боја). Техника витража 

у раду са децом може се применити у елементарној форми, коришћењем техника и материјала за цртање и сликање се могу користити 

пластичне флаше које су лако доступне и лако се осликавају воденим бојама. Мозаик је техника сликања ређањем мањих комадића 

камена или стакленог материјала у једну визуелну целину. Уместо каменчића ученици користе комадиће стиропора или картона 

исечене на коцкице и обојене темперама. У целини комуникација ученици се упознају са визуелном комуникацијом путем интернета, 

тв реклама, грбова, амблема... Ликовно техничка средства су у различитим техникама. Упознавање са калиграфијом где користе 

комбиновану технику туш и водене боје, осликавање различитих амбалажа, кутија, дизајн плаката, позивница. Повезивање ликовног 

стваралаштва са другим уметничким дисциплинама (позориште, плес, филм), сарадња са наставницима српског језика у изради 

сценографије за дан школе. У наставној целини текстура ученици користе изражајне могућности традиционалних цртачких, 

вајарских, и сликарских техника. Цртеж оловком, тушем, суви пастел, воштани пастел, зграфито техника. Из ликовног подручја 

графике користе технику фротаж, протрљавање предмета различите структуре. Ученици користе глину као материјал за обликовање 

и за израду скулптура, рељефа и различитих предмета. Ликовно подручје обликовање различитог материјала пружа многобројне 

могућности за упознавање са текстуром. Папир – гужвање, цепање, обликовање папира, папир – маше техника. Текстил (лепљење, 

осликавање) где се ученици играју комадима тканина различитих боја, текстура, дебљина и финоћа у ткању, при чему развијају своју 

тактилну осетљивост за различите структуре и текстуре. Природни материјали, све оно што се може у природи наћи и искористити 

као материјал за уметничку обраду (сушени дивљи плодови, кора дрвета, суво и свеже лишће). Комбинујући природне материјале са 
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сродним материјалима (канап, лан, јута), добијају ликовном обрадом облике који могу бити декоративни аранжмани  од сувог цвећа, 

ликови животиња и људи. У наставној теми уобразиља ученицима се нуде различите активности које својом концепцијом 

омогућавају подстицање визуелног мишљења и примене маштовитих решења у самосталном стваралачком раду. Задаци омогућавају 

корелацију са различитим наставним предметима и садржајима,илустрације књижевног дела, бајке, мита, легенде. Плакат за филм, 

израда мурала у школском дворишту где сваки ученик преузима одговорност за свој део. У целини простор укључују се ученици у 

уређење простора (ентеријер, екстеријер). Користе полуобликоване и отпадне материјале, пластичне флаше, чепове, старе новине, 

најлон кесе, картонску амбалажу и стиропор (усецање, лепљење, осликавање). 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање и вредновање представља важан део у комплетном васпитно – образовном процесу, па самим тим и у ликовном 

васпитању и образовању. Оцењивање и вредновање у ликовном васпитању и образовању омогућава еваулацију остварених резултата, 

како код деце, 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 одговарање,писање есеја о познатим 

уметницима, тест практичних вештина, самостално ликовно – практичан рад, учешће на ликовним изложбама поводом празника и 

значајних догађаја, као и уређивању школског простора. Такмичења (конкурси) у оквиру школе и екстерна, између других школа, 

израда школског часописа... 
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6.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Разред: шести 

 

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 Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

ЧОВЕК И 

МУЗИКА 

 повеже различите видове музичког изражавања са друштвено-

историјским амбијентом у коме су настали; 

 наведе изражајна средства музичке уметности карактеристична за 
период средњег века и ренесансе; 

 уочи основне карактеристике музичког стваралаштва у средњем веку и 
ренесанси; 

 опише улогу музике у средњовековној Србији; 

 уочи разлике између духовних и световних вокалних композиција 
средњег века и ренесансе; 

 издвоји начине коришћења изражајних средстава у одабраним 
музичким примерима;  

МК. 1.1.1. 

МК. 1.1.2. 

МК. 2.1.1. 

МК. 2.1.3. 

МК. 3.1.2. 

МК. 3.1.3. 

Историја, 

Географија, Српски 

језик и књижњвност, 

Математика 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

 одреди врсту музичког инструмента с диркама по изгледу и звуку; 

 опише разлику у начину добијања звука код инструмената са диркама; 

 препозна инструмент или групу према врсти композиције у оквиру 
датог музичког стила; 

МК. 1.1.2. 

МК. 1.2.2. 

МК. 2.1.1. 

МК. 3.1.1. 

Историја, 

Географија, Техника 

и технологија, 

Ликовна култура 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 разликује вокално-инструменталне и инструменталне облике средњег 

века и ренесансе; 

 коментарише слушано дело у односу на извођачки састав и 
инструменте; 

 идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих 
представника средњег века и ренесансе; 

МК. 1.2.1. 

МК. 1.2.2. 

МК. 1.2.4. 

МК. 2.2.1. 

МК. 3.2.2. 

Историја, 

Географија, 

Информатика и 

рачунарство 
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 уочи сличности и разлике између православне и (римо)католичке 
духовне музике; 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 изводи музичке примере користећи глас, покрете и традиционалне или 
електронске инструменте, самостално и у групи; 

 примењује правилну технику певања; 

 примењује различита средства изражајног певања и свирања у 
зависности од врсте, намене и карактера композиције; 

 развије координацију и моторику кроз свирање и покрет; 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању; 

МК. 1.3.1. 

МК. 1.3.2. 

МК. 3.3.1. 

Српски језик и 

књижевност, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз 
певање, свирање и покрет; 

 комуницира у групи импровизујући мање музичке целине гласом, 
инструментом или покретом; 

 учествује у креирању школских приредби, догађаја и пројеката; 

 изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана 
или говорна реч, ликовна уметност); 

 учествује у школским приредбама и манифестацијама; 

 понаша се у складу с правилима музичког бонтона у различитим 
музичким приликама;  

 критички просуђује лош утицај прегласне музике на здравље; 

 користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извођење и 

стваралаштво. 

МК. 1.4.2. 

МК. 1.4.3. 

МК. 3.4.1. 

Техника и 

технологија, 

Ликовна култура, 

Српски језик и 

књижевност, 

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: 
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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 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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6.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  

Разред: шести 

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

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

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

По завршетку разреда  ученик ће бити устању да: 

 образложи узроке и последице историјских догађаја на 
конкретним примерима ; 

 пореди историјске појаве ; 

ИС 1.1.1,ИС 112 

ИС114,ИС115 

ИС.116,ИС.121 

ИС.123,ИС124 

ИС214,ИС.221 

ИС.222,ИС.311 

ИС312,ИС321 

Географија 

Српски језик и 

књижевност 

ЕВРОПА , 

СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

 наведе најзначајније последице настанка и развоја држава 
у Европи и Средоземљу у средњем и раном новом веку; 

 на основу датих примера изводи закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и европском (на 

плану политике, економских прилика, друштвених и 

културних појава); 

 сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом 
историјском контексту ; 

 приказује на историјској карти динамику различитих 
историјских појава и промена; 

 на историјској карти лоцира правце миграција и простор 
насељен Србима и њиховим суседима у средњем и раном 

новом веку; 

ИС111,ИС112 

ИС.114,ИС.115 

ИС117,ИС118 

ИС119,ИС121 

ИС123,ИС124 

ИС211,ИС212 

ИС214,ИС215 

ИС216,ИС221 

ИС222,ИС224 

ИС311,ИС313 

ИС314,ИС315 

ИС316,ИС321 

Географија 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Верска настава 
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ЕВРОПА 

,СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 идентификује разлике између типова државног уређења у 
периоду средњег и раног новог века; 

 изводи закључке  о значају српске средњовековне 
државности и издваја најистакнутије владарске породице; 

 пореди положај и начин живота жена и 
мушкараца,различитих животних доби ,припадника 

постојећих друштвених слојева у средњем и раном новом 

веку; 

 разликује основна обележја  и идентификује 
најзначајније последице настанка и ширења различитих 

верских учења у средњем и раном новом веку; 

 на понуђеним примерима разликује легенде и митове од 
историјских чињеница,као и историјске од легендарних 

личности; 

ИС111,ИС.112 

ИС.114,ИС.115 

ИС.116,ИС.117 

ИС.118,ИС119 

ИС.121,ИС123 

ИС.124,ИС.211 

ИС213,ИС.214 

ИС215,ИС.216 

ИС.221,ИС.222 

ИС224,ИС311 

ИС.313,ИС314 

ИС315,ИС.316 

ИС321 

Географија 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Верска настава 

ЕВРОПА,СВЕТ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ НОВОМ 

ВЕКУ 

(Прединдустријско 

доба) 

 образлаже најважније последице научно-техничких 

открића у периоду средњег и раног новог века; 

 идентификује основне одлике и промене у начину 
производње у средњем и раном новом веку; 

 илуструје примерима значај прожимања различитих 
цивилизација; 

 разликује споменике различитих епоха ,са посебним 
освртом на оне у локалној средини; 

 илуструје примерима важност утицаја политичких, 
привредних, научних и културних тековина средњег и 

раног новог века у савременом друштву; 

 користећи ИКТ, самостално или у групи, презентује 
резултате елементарног истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних историјских извора и литературе; 

 повеже визуелне и текстуалне информације са 
одговарајућим историјским контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, културни); 

ИС111,ИС.112 

ИС.114,ИС115 

ИС.116,ИС.117 

ИС.118,ИС.119 

ИС.1110,ИС.121 

ИС123,ИС124 

ИС211,ИС212 

ИС.213,ИС214 

ИС215,ИС216 

ИС221,ИС222 

ИС224,ИС.225 

ИС.311,ИС313 

ИС315, ИС316 

ИС321  

Географија 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Техника и 

технологија 
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 учествује у организовању и спровођењу заједничких 
школских активности везаних за развој културе сећања. 

Начин остваривања програма: 

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

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

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

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

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

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

садржаја. 

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

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

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

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

изворе информација.  

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

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

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

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

догађаја одвијао. 

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

фонд ученика.  

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

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

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

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

допунске наставе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

самоевалуација. 

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

предвиђа следеће: 

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

 Да податке ставе у контекст других података које већ знају о том периоду 

 Да у погледу повода и узрока испитују доступан материјал и да га поређају по важности 

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

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

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

Разред: шести 

 

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

економско-географске и интеграционе појаве и процесе у Европи. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Друштво и 

географија 

Ученик ће знати: 

 да успостави везу иземђу физичко географских и друштвено 
географских објеката; 

ГЕ. 1.3.1. историја 

ликовна култура  

српски језик и 

књижевност 

Географска карта 

 да одреди математичко географски положај на Земљи; 

 да анализира и тумачи опште географске и тематске карте; 

 треба да зна да се оријентише у простору; 

ГЕ.1.1.1. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.1.2. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

историја 

ликовна култура  

српски језик и 

књижевност 

Становништво 

 да разуме размештај светског становништва; 

 да разуме природно кретање становништва, миграције и 
структуре становништва; 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

историја 

ликовна култура  

српски језик и 

књижевност 

Насеља 

 да анализира географски положај насеља; 

 да објасни процесе у развоју насеља у Србији, Европи и свету: 

 да разликује типове насеља; 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

историја 

ликовна култура  

српски језик 

Привреда 
 утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привредних делатности; 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.3.3.2. 
историја 

ликовна култура  
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српски језик и 

књижевност 

економска географија 

Држава и 

интеграциони 

процеси 

 треба да разуме политичко географску структуру државе; 

 треба да разуме процесе који су довели до формирања савремене 
политичке географске карте света; 

ГЕ.2.3.2. историја 

ликовна култура  

српски језик и 

књижевност 

политичка географија 

Географија Европе 

 да разуме и објасни како се издвајају географске регије у Европи; ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.2. 

историја 

ликовна култура  

српски језик и 

књижевност 

 

Начин остваривања програма: 

 

У географији за шести разред издвојено је седам тематских целина: Друштво и географија, Географска карта, Становништво, 

Насеља, Привреда, Држава и интеграциони процеси и Географија Европе. 

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

средстава и информационих технологија обрађивати градиво. 

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

географије. Друштвена географија проучава становништво, насеља и привреду. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

263 
 

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

изглед, начин живота, као и ком типу припада. 

Тема ПРИВРЕДА изучава основне појмове о привреди, факторима развоја појединих привредних делатности и утицаје 

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

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

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

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

карата ученик би требало да се упозна са настанком нових држава након 2. светског рата и процесима који су довели до тога. 

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

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

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

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

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

презентација у POWERPOINT-у. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Потребно је комбиновати различите начине оцењивања ради ефикаснијег вредновања ученика.Једино тако наставник може да 

сагледа добре и лоше стране сваког ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну 

информацију која помаже да разуме гршке и побољша свој резултат и учење. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са 

ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

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

задатака, кратки тестови, познавање географске карте.). 

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

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

рад. 
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6.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 
 

Разред: шести 

 

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

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

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Увод у физику  Да зна које су природне науке и шта свака проучава.  Хемија, математика, 

техника и технологија, 

Географија, 

Астрономија... 

Кретање  Разликује врсте кретања према облику путање и према промени 
брзине и одређује средњу брзину. 

Фи 1.2.1, 1.2.2 

1.2.3, 1.4.2 ,1.4.3, 

1.4.4 ,2.2.2 ,2.6.1, 

 2.6.2 ,3.2.1 ,3.4.1. 

Биологија,географија,м

атематика,техника и 

технологија 

Сила   Објашњава узајамно деловање тела у непосредном додиру 
(промена брзине, правца и смера кретања , деформација тела) и 

узајамно деловање тела која нису у непосредном додиру 

(гравитационо, електрично и магнетно) деловање. 

 разликује деловање силе Земљине теже од тежине тела. 

 демонстрира утицај трења и отпора средине на кретање тела и 

примењује добре и лоше стране ових појава у свакодневном 

животу. 

Фи 1.1.1, 1.1.2, 

2.1.1, 2.1.2,  

2.6.1,2.6.2, 

1.7.1,1.7.2, 

2.7.1. 

Географија, 

математика. 

Мерење  Изражава физичке величине у одговарјућим мерним јединицама 
међународног система (SI) система и разликује основне и 

изведене физичке, величине, претвара веће јединице у мање и 

обрнуто (користи прeфиксе микро, мили, кило, мега); 

 процењује вредност најмањег подеока код мерних инструмената 

Фи 1.4.1, 1.4.2, 

1.4.3,1.4.6, 

2.4.3, 2.4.4, 

3.4.3,2.7.3. 

Математика, техника и 

технологија. 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

265 
 

(односно тачност мерења); 

 мери тежину дужину, време, запремину и масу и на основу 

мерених вредности одређује густину и притисак; 

 одређује средњу вредност мерене величине и грешку мерења; 

 решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке (брзина, 
тежина, густина, притисак чврстих тела и течности...). 

Маса и густина  Повезује масу и инерцију, разликује масу и тежину тела, 
препознаје их у свакодневном животу и решава различите 

проблемске задатке. 

Фи 1.4.1 , 1.4.2, 

1.4.3,1.4.5, 

1.4.6, 2.1.5, 

2.4.3,2.4.3, 

2.6.1, 2.6.3, 

3.4.3,3.7.1. 

Биологија 

Притисак  разликује преношење силе притиска кроз чврста тела и течности 
и наводи примере (хидраулична преса, кочнице аутомобила, 

ходање по снегу...); 

 познаје примену хидростатичког притиска (принцип рада 

водовода, фонтане...). 

Фи 1.1.3, 2.1.6, 

2.6.1,2.6.3, 

3.1.3, 3.1,4.   

Биологија 

Географија 

математика. 

 

Начин остваривања програма: 

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

наставних садржаја уз демонстрационе огледе или симулације. 

Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

Програм ће се остварити кроз предложене теме: (Увод у физику, Кретање, Сила, Мерење, Маса и густина и Притиска). Кроз 

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

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

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

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

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

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

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

групи, индивидуални облик рада најчешће се користи за часове провера знања. 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

266 
 

Методе које се најчешће користе: 

 метода усменог излагања (монолошка метода). 

 метода разговора (дијалошка метода). 

 метода писмених и графичких радова. 

 метода рада са текстовима. 

 метода демонстрције. 

 метода практичних и лабораторијских радова. 

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

стечених на основу свих облика наставе уз уважавање његових способности.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се остварени ниво постигнућа и напредовања током процеса учења. Да 

би вредновање било објективно, потребно је да буде усклађено са принципима оцењивања. 

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

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

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

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

лабораторијских вежби, пројеката... 

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

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

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

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

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

Разред: шести 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 прочита, запише и представи на бројевној правој целе бројеве; 

 одреди супротан број и апсолутну вредност целог броја; 

 упореди свака два цела броја применом релације <, = или > и да 

уређеност скупа целих бројева примењују у неким задацима; 

 израчуна вредност једноставнијег бројевног израза са целим 
бројевима; 

 користи целе бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним 
ситуацијама. 

М.А.1.1.1. 

М.А.1.1.3. 

M.A.1.1.6. 

М.А.2.1.2. 

M.A.2.1.4. 

M.A.3.1.3. 

Физика 

Географија  

Српски језик и 

књижевност 

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 прочита, запише и представи на бројевној правој рационалне 
бројеве (записане у облику разломка или у децималном запису); 

 одреди супротан број, апсолутну вредност и реципрочну 

вредност рационалног броја; 

 израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши 
једноставну линеарну једначину и неједначину у скупу 

М.А.1.1.1. 

М.А.1.2.1. 

М.А.2.1.2. 

М.А.2.1.4. 

M.A.1.5.4.   

M.A.2.5.4. 

M.A.3.5.4. 

Физика 

Географија 

Биологија 

Информатикаи 

рачунарство 
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рационалних бројева; 

 реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну једначину, или неједначину; 

 примени пропорцију и проценат у реалним ситуацијама; 

 прикаже податке и зависност између две величине у 

координатном систему (стубичасти, тачкасти и линијски 

дијаграм); 

 тумачи податке приказане табелом и графички. 

ТРОУГАО 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 класификује троуглове на основу њихових својстава; 

 конструише углове од     и 6   и користи њихове делове за 
конструкције других углова; 

 уочи одговарајуће елементе подударних троуглова; 

 утврди да ли су два троугла подударна на основу ставова 
подударности; 

 конструише троугао на основу задатих елемената (странице и 
углови троуглова); 

 примени својства троуглова у једноставнијим проблемским 
задацима; 

 сабира и одузима векторе и користи их у реалним ситуацијама; 

 одреди центар описане и уписане кружнице троугла; 

 примењује особине централне и осне симетрије и транслације у 
једноставнијим задацима. 

M.A.1.3.2. 

M.A.2.3.2.  

M.A.3.3.2. 

 

Физика 

Техника и технологија 

ЧЕТВОРОУГАО 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 класификује четвороуглове на основу њихових својстава; 

 конструише паралелограм и трапез на основу задатих елемената 
(странице и углови четвороуглова и дијагонала четвороугла). 

 примени својства четвороуглова у једноставнијим проблемским 
задацима; 

M.A.1.3.2.  

M.A.2.3.2. 

M.A.3.3.2. 

Физика 

Техника и технологија 

ПОВРШИНА 

ТРОУГЛА И 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 израчуна површину троугла и четвороугла користећи обрасце 

M.A.1.3.2. 

M.A.3.3.2. 

Физика 
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ЧЕТВОРОУГЛА или разложиву једнакост. 

 

Начин остваривања програма: 

 

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

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

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

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

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

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

припрема биће усмерена на исходе. Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним 

математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким 

језиком. Кроз исходе се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су комуникација, рад са подацима и 

информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. За ученике који имају 

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

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

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

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

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

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

оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за 

утврђивање и систематизацију градива). Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен 

за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација 

знања), водећи рачуна о циљу предмета и исходима. 

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

геометријске садржаје. Предложени распоред реализације тема је:  

1. Цели бројеви; 
2. Троугао – први део 

3. Рационални бројеви – први део 

4. Троугао – други део 

5. Рационални бројеви – други део 

6. Четвороугао 
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7. Површина четвороугла. 
Програм наставе математике усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да 

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

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

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

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

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

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

остваривање појединачних исхода. 

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

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

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

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

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

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

рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуану активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. 

Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од 

специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

свеску и чува документацију (вежбанке, контролне вежбе,...).  
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6.9 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 
 

Разред: шести 

 

Циљ: Циљ учења 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 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Јединствограђе и 

функцијекао основа 

живота 

 По завршетку разреда ученик ћебити у стању да: 

 Упореди грађу животиња, биљака и бактерија на нивоу 

ћелије и нивоу организма;  

 Повеже грађу и животне процесе на нивоу ћелије и нивоу 

организма; 

 цртежом или моделом прикаже основне елементе грађе 

ћелије једноћелијских и вишећелијских организама; 

 користи лабораторијски прибор и школски микроскоп за 

израду и посматрање готових и самостално израђених 

препарата; 

БИ.1.2.1 

БИ.1.2.2 

БИ.1.2.3 

БИ.1.2.4 

БИ.1.6.1 

БИ.1.6.2 

БИ.2.2.1 

БИ.2.2.2 

БИ.2.2.3 

БИ.2.2.4 

БИ.2.6.1 

БИ.3.2.1 

БИ.3.2.2 

БИ.3.2.3 

БИ.3.6.1 

Српски језик и 

књижевност, географија, 

ликовна култура, физичко 

и здравствено васпитање, 

информатика и 

рачунарство 

Живот у екосистему 

 направи разлику између животне средине, станишта, 

популација, екосистема и еколошке нише; 

 размотри односе међу члановима једне популације, као и 

односе између различитих популација на конкретним 

примерима; 

БИ.1.4.1 

БИ.1.4.2 

БИ.1.4.3 

БИ.1.4.4 

БИ.1.6.1 

БИ.1.6.2 

БИ.2.4.1 

Српски језик и 

књижевност, географија, 

ликовна култура, физичко 

и здравствено васпитање, 

информатика и 

рачунарство 
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БИ.2.4.2 

БИ.2.4.3 

БИ.2.4.4 

БИ.3.4.1 

БИ.3.4.2 

БИ.3.4.3 

БИ.3.4.4 

БИ.3.6.2 

БИ.3.6.3 

Наслеђивање и 

еволуција 

 идентификује примере природне и вештачке селекције у 

окружењу и у задатом тексту/илустрацији; 

 повеже еволутивне промене са наследном варијабилношћу 
и природном селекцијом; 

БИ.1.3.1 

БИ.1.3.2 

БИ.1.3.3 

БИ.1.3.4 

БИ.1.3.5 

БИ.1.6.1 

БИ.1.6.2 

БИ.1.6.3 

БИ.2.3.1 

БИ.2.3.2 

БИ.2.3.3 

БИ.2.3.4 

БИ.2.6.1 

БИ.2.6.2 

БИ.2.6.3 

Српски језик и 

књижевност, техничко и 

технологијa, математика, 

информатика и 

рачунарство, ликовна 

култура, историја 

Порекло и 

разноврсност живота 

 групише организме према особинама које указују на 
заједничко порекло живота на Земљи; 

 одреди положај непознате врсте на "дрвету живота", на 

основу познавања општих карактеристика једноћелијских 

и вишећелијских организама; 

БИ.1.1.1 

БИ.1.1.2 

БИ.1.1.3 

БИ.1.1.4 

БИ.1.6.1 

БИ.2.1.1 

БИ.2.1.2 

БИ.2.1.3 

Српски језик и 

књижевност, математика, 

физичко и здравствено 

васпитање, информатика 

и рачунарство 
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БИ.2.1.4 

БИ.3.1.1 

БИ.3.1.2 

БИ.3.1.3 

Човек и здравље 

 одржава личну хигијену и хигијену животног простора у 

циљу спречавања инфекција; 

 доведе у везу измењено понашање људи са коришћењем 

психоактивних супстанци, односно алкохола; 

 збрине површинске озледе коже, укаже прву помоћ у 

случају убода инсекта, сунчанице и топлотног удара и 

затражи лекарску помоћ; 

БИ.1.5.1 

БИ.1.5.2 

БИ.1.5.3 

БИ.1.5.4 

БИ.2.5.1 

БИ.2.5.2 

БИ.2.5.3 

БИ.2.5.4 

БИ.3.5.1 

БИ.3.5.2 

БИ.3.5.3 

БИ.3.5.4 

Српскијезик и 

књижевност, физичко и 

здравственоваспитање, 

информатика и 

рачунарство 

 

Начин остваривања програма: 

 

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

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

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

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

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

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

у школи. 

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

прикупљањем и анализирањем података и информација, дивергентно-повезивањем садржаја у нове целине, критички-поређењем 

чињеница и података, кооперативно-кроз сарадњу са наставником и другим ученицима. Ученици могу и сами да предлажу нова 

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

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

виду састав и карактеристике ученика, уџбенике, наставне материјале, техничке услове, наставна средства. Сходно исходима и 
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садржајима, наставник најпре креира годишњи-глобални план рада из којег произилазе оперативни планови. Наставник планира и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

организоваће се додатна, док за ученике са потешкоћама у савладавању градива биће организована допунска настава. У остваривању 

наставе требало би код ученика подстицати радозналост, креативност, истрајност, одговорност, затим аутономно мишљење, 

солидарност, толеранцију и сарадњу. Подстаћи мотивацију.  

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

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

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

сопствени рад.  

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

прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд.  

Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања (усмено 

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

би комбиновати различите облике оцењивања. Ускладити са сврхом истог. 

Сврха оцењивања      Могућа средства оцењивања 

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

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

дијагностички тестови, вршњачко оцењивање, практичне вежбе 

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

аспекте истраживачког рада, да примене стечена знања и вештине. 
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У формативном вредновању, наставник би требало да промовише групни дијалог, али и да помогне развој ђачких идеја, да даје 

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

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

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

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

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

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

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

оцене и активности ученика бележе се у е-дневнику. 

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

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

недовољно ефикасно, требало би унапредити. 
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6.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  
 

Разред:шести 

 

ЦИЉ: Настава и учење технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, одговорност према раду и 

производњи,животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Животно и радно 

окружење 

Ученик ће бити у стању да:повеже развој грађевинарства и значај урбанизма у 

побољшавању услова живљења,анализира карактеристике савременекултуре 

становања,класификује кућне инсталације на основу њихове намене 

историја 

информатика и 

рачунарство 

биологија 

географија 

физика 

српски језик и 

књижевност 

Саобраћај 

Ученик ће бити у стању да:повезује неопходност изградње прописне 

инфраструктуре са безбедношћу ученика у саобраћају, повезује коришћење 

информационих технологија у саобраћајним објектима са управљањем и 

безбедношћу путника и робе, демонстрира правилно и безбедно понашање и 

кретање пешака и возача бицикла на саобраћајном полигону и/или уз помоћ 

рачунарске симулације 

географија 

физика 

српски језик и 

књижевност 
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Техничка и 

дигиталнаписменост 

По завршетку ове теме ученик треба да: скицира просторни изглед грађевинског 

објекта, чита и црта грађевински технички цртеж уважавајући фазе изградње 

грађевинског објекта уз примену одговарајућих правила и симбола,користи 

рачунарске апликације за техничко цртање, 3D приказ грађевинског објекта и 

унутрашње уређење стана уважавајући потребе савремене културе становања, 

самостално креира дигиталну презентацију и представља је. 

српски језик и 

књижевност 

историја 

информатика и 

рачунарство 

географија 

ликовна култура 

физика 

математика 

Ресурси и 

производња 

По завршетку ове области ученик треба да:класификује грађевинске материјале 

према врсти и својствима и процењује могућности њихове примене, повезује 

коришћење грађевинских материјала са утицајем на животну средину, повезује 

алате и машине са врстама грађевинских и пољопривредних радова, реализује 

активност која указује на важност рециклаже, образложи на примеру коришћење 

обновљивих извора енергије и начине њиховог претварања у корисне облике 

енергије, правилно и безбедно користи уређаје за загревање и климатизацију 

простора, повезује значај извођења топлотне изолације са уштедом енергије, 

повезује гране пољопривреде са одређеном врстом производње хране, описује 

занимања у области грађевинарства,пољопривреде, производње и прераде хране. 

историја 

информатика и 

рачунарство 

математика 

биологија 

географија 

ликовна култура 

физика 
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Конструкторско 

моделовање 

По завршетку ове области ученик треба да: изради модел грађевинске машине или 

пољопривредне машине уз примену мера заштите на раду, самостално/тимски 

изврши избор макете/модела грађевинског објекта и образложи избор,самостално 

проналази информације о условима , потрбама и начину реализације макете/модела 

користећи IKT, креира планску документацију(листу материјала,редослед 

операција,процену трошкова) користећи програм за обраду текста, припрема и 

организује радно окружење одређујући одговарајуће алате, машине и опрему у 

складу са захтевима посла и материјалом који се обрађује, израђује макету/модел 

поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног 

одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са принципима 

безбедности на раду, учествује у успостављању критеријума за вредновање, 

процењује свој рад и рад других и предлаже унапређења постојеће 

макете/модела,одреди реалну вредност израђене макете/модела укључујући и 

оквирну процену трошкова. 

информатика и 

рачунарство 

математика 

физика 

биологија 

српски језик и 

књижевност 

енгелски језик 

ликовна култура 

 

Начин остваривања програма: 

 

Настава ће се изводити тако што ће се ученици уводити у свет архитектуре и грађевинарства, техникама некадашњег и 

садашњег начина градње на занимљив и атрактиван начин,чиме ће се подстаћи њихова инересовање за енеријер и екстеријер. 

Омогућиће им се да исказују властите креативне способности и да траже и налазе сопствена техничка решења и да се доказују у раду. 

Настава ће се изводити у кабинету, радионици и на саобраћајном  полигону. Такође настава ће се реализовати (уколико постоје 

услови) кроз  посете  музејима архитектуре, сајмовима и обиласцима производних и техничких објеката. 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. 

Програм ће се остваривати кроз фронтални, групни и индивидуални облик рада , као и кроз рад у пару. Што се тиче метода 

рада користиће се вербална, вербално-демострациона,  практични рад,  графички радови,  истраживачки рад ученика,  комбинована 

метода. 

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. 
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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. 

У процесу оцењивања узеће се у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, 

креативност и др.) 

Активност ученика евидентираће се у педагошкој свесци. 
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6.11 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  :  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Разред: шести 

 

ЦИЉ : Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у 

дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

РАЧУНАРСТВО 

 објасни поступак прикупљања података путем онлајн упитника; 

 креира једноставан програм у текстуалном програмском језику; 

 користи математичке изразе за израчунавања у једноставним програмима; 

 објасни и примени одговарајућу програмску структуру (наредбе доделе, гранања, 

петље); 

 користи у оквиру програма нумеричке, текстуалне и једнодимензионе низовске 

вредности; 

 разложи сложени проблем на једноставније функционалне целине (потпрограме); 

Српски језик и 

књижевност 

Техника и 

технологија 

Математика 

ИКТ 

 правилно користи ИКТ уређаје; 

 креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који садрже табеле у програму за 

рад са текстом и програму за рад са мултимедијалним презентацијама;  

 креира и обрађује дигиталну слику; 

 самостално снима и врши основну обраду аудио и видео записа;  

 уређује мултимедијалну презентацију која садржи видео и аудио садржаје;  

 чува и организује податке локално и у облаку; 

Српски језик и 

књижевност 

Техника и 

технологија 

Математика 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у мрежном окружењу;  

 разликује основне интернет сервисе; 

 примењује поступке и правила за безбедно понашање и представљање на мрежи;  

 приступа Интернету, самостално претражује, проналази и процењује информације и 

преузима их на свој уређај поштујући ауторска права; 

Српски језик и 

књижевност 

Техника и 

технологија 

Математика 
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 објасни поступак заштите дигиталног производа/садржаја одговарајућом CC 

лиценцом; 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по 

спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна, да уради и 

вредносно процени по завршетку процеса учења. Наставни програм предмета информатика и рачунарство се састоји из три тематске 

целине: Информационо- комуникационе технологије (скр. ИКТ), Дигитална писменост и Рачунарство. Да би сви ученици остварили 

предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и према њима планира и 

прилагођава наставне активности. Наставник треба да осмисли активности тако да укључују практичан рад уз примену ИКТ-а, 

повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. Пожељно је да планиране 

активности ученика на часу прати сажето и јасно упутство за реализацију задатка, уз евентуалну претходну демонстрацију поступка 

од стране наставника. Оставити простор за ученичку иницијативу и креативност – кроз дискусију са ученицима одабирати адекватне 

алате, концепте и стратегије за реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности радити на 

успостављању и неговању навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, самосталност у раду, али и 

спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду. Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен 

слободе наставника како у избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и 

динамици реализације елемената различитих тематских области. На интернету и у литератури се могу се наћи примери добре праксе 

које, уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, треба користити у настави и учењу. С обзиром на то да је 

настава овог предмета теоријско-практичног карактера часове треба остваривати са одељењем подељеним на групе, односно са 

највише 20 ученика. Програм наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. Подсетити ученике на значај поштовања 

правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и личну активност ученика (правилно 

укључивање, пријављивање, коришћење, одјављивање и искључивање рачунара). Наставницима се препоручује да у току шестог 

разреда, ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима 

најмање два пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета. Време реализације пројектних задатака (једног из области 

ИКТ и Дигитална писменост и другог из области Рачунарство) одређује наставник у договору са ученицима и са наставницима 

других предмета, који обухватају област изабране теме. При избору тема, понудити неколико пројектних тема и омогућити тимовима 

ученика да одаберу ону која највише одговара њиховим интересовањима. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи своје настване 

праксе . У оквиру плана рада наставника у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и 

време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета (Инфос, Дабар итд). Препоручује се да избор 

теме за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставмницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим 

интересовањима. Тема као што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и израда 

школског електронског часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у ово 

предмету са другим знањима, уз активно учешће у животу школе. 
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6.12 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  :  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  

Разред: шести 

 

ЦИЉ учења физичког и здравственог васпитањаје да ученик унапређује физичке способности,моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здрављаи примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНА 

ПОВЕЗИВАЊА 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 примени комплексе простих иопштеприпремних 

вежби у већем обиму и интензитету у самосталном 

вежбању; 

 користи научене вежбе у спорту,рекреацији и 

различитим животним ситуацијама; 

 упоређује резултате тестирања са вредностима за свој 
узраст; 

 примени досегнути ниво усвојене технике кретања у 
игри, спорту и 

 свакодневном животa. 

ФВ.1.1.24. 

ФВ.1.2.25. 

ФВ.2.1.24. 

ФВ.2.1.25. 

Информатика и 

рачунарство 

Математика 

Српски језик 

књижевност 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

 разликује атлетске дисциплине; 

 развија своје моторичкеспособности применом 

вежбања из атлетике; 

 држава равнотежу у различитим кретањима, изводи 

ротације тела. 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.2.1.3. 

ФВ.2.1.7. 

Географија 
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Спортска 

гимнастика 

 одржава равнотежу у различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

 схвати вредност спортскегимнастике за сопствени 

развој. 

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. 

Биологија 

 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

 изведе елементе кошаркашке технике; 

 примени основна правила кошарке; 

 користи елементе кошарке у игри; 

 примени основне елементе тактике у одбрани и 

нападу; 

 учествује на унутар одељенским такмичењима. 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

Информатика и 

рачунарство 

 
Плес и 

ритмика 

 изведе кретања у различитом ритму; 

 игра народно коло; 

 изведе основне кораке плеса из народне традиције 

других култура; 

 изведе кретања, вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

 процени лепоту покрета у физичком вежбању и 

спорту. 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.2.1.18 

ФВ.2.1.19. 

Музичка култура 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСВЕНА 

КУЛТУРА. 
(реализује се кроз 

Физичко 

вежбање и 

спорт. 

 препозна могуће последице недовољне физичке 

активности; 

 правилно се понаша на вежбалиштима као и на 

спортским манифестацијама; 

ФВ.1.2.1. 

ФВ.1.2.2 

ФВ.1.2.3. 

ФВ.1.2.4. 

Ликовна култура 

Биологија 
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све наставне 

области и теме уз 

практичан рад) 

 примени мере безбедности у вежбању у школи и ван 

ње; 

 одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима; 

 примени и поштује правила игара у складу са 

етичким нормама; 

 примерено се понаша као посматрач на 

такмичењима; 

 решава конфликте на друштвено прихватљив начин; 

 прихвати победу и пораз; вреднује спортове без 

обзира на лично интересовање; 

 примени усвојене моторичке вештине у ванредним 

ситуацијама; препозна начине за побољшање својих 

физичких способности. 

ФВ.1.2.5. 

ФВ.2.2.3. 

Здравствено 

васпитање. 

 подстиче породицу на потребу примене редовне 

физичке активности; 

 повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим 

утицајем на здравље; 

 примени препоручени дневни ритам рада, исхране и 

одмора; 

 користи здраве намирнице у исхрани; 

 користи само препоручене додаткеи схрани; 

 примењуј здравствено-хигијенскемере у вежбању; 

 правилно реагује након повреда,- чува животну 

средину током вежбања; 

 препознаје лош утицај конзумирања дувана 

ФВ.1.3.1 

ФВ.1.3.3 

ФВ.2.2.3. 

Биологија. 

Географија. 

 

Начин остваривања програма 

 

Дефинисани исходи су важан део процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као резултат учења на крају сваког 

разреда, током планирања рада треба одредити временску динамику у односу на постизања појединих резултата током школске 
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године. Неопходно је обратити пажњу на исходе које није могуће достићи током једног или више часова,већ је потребно реализовати 

више активности у току године. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (до 4 часа). 

 практична настава (68 – 72 часа). 
Посебни теоријски часови могу се реализовати само у оним ситуацијама кад не постоје услови за реализацију наставе у 

просторима за вежбање или алтернативним објектима. 

Број чсова по темама планира се на основу, процене наставника, матерјално-техничких и просторних услова.Наставне теме или 

поједини садржаји за које не постоје услови могу бити замењени појединим за које постоје услови. 

 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

Часови физичког и здравственог васпитања. 

Програм предмета физичко и здравственог васпитања је померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане 

исходе, односно са наставних садржаја на процес учења и њихове резултате. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредностиученика у три предметне области. 

o Физичке способноси. 

o Моторичке вештине. 

o Спортске дисциплине. 

Обавезне физичке активности ученика. 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог васпитања.Ове 

активности организују се у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и 

потребама ученика у трајању од 1,5 час недењно. 

План рада ових активности је саставни део планирања физичког и здравственог васпитања.Реализује се у трајању од 45 минута 

,једном у току недеље.Фонд је 1/5 школског часа односно 22,5 минута, на недењном нивоу.Реализује се кумулативно , једном у 

тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова или 4,5 сати. 

 практична настава 45 минута , једном у току недеље. 

 практична настава 45 минута, сваке друге недеље. 
 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА 
1.Слободне активности секције. 
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Формирају се према интресовању ученика. У зависности од услова школе. Ученици се у сваком тренутку могу укључити у рад 

секције. Уколико је неопходно секције се могу формирати према полу. 

Понуђене слободне активности. 

 рукомет 

 кошарка 

 фудбал 

 одбојка 

2. Недеља школског спорта.  

 новогодишња недеља школског спотра 

 дан школе недеља школског спорта. 

3. Активности у природи (крос РТС/a, зимовања, летовања). 

- пролећни крос. 

- зимовања организује се за време зимског распуста. 

4. Школска и ваншколска такмичења по програму савеза за школски спорт. 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА И ПРАЋЕЊА 

У циљу сагледавања и анализирања физичког и здравственог васпитања препоручује се да наставик подједнако и 

континуирано прати и вреднује. 

 активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата. 

 вежбање у адекватној спортској опреми. 

 редовна присуство на часу физичког и здравственог васптања и обавезним физичкјим активностима. 

 учествовање у ван часовним и ваншколским активностима. 

 приказ једног од усвојених комплекса опште припремних вежби( вежбиобликовања). 

 достигнут нивопостигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак усавршавању технике). 

У процесу праћења ученика пожељно је користити лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз 

коментаре и препоруке) као извор података и показатеље о напредовању у ченика 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. 

ОСЛОБОЂЕЊЕ УЧЕНИКА ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊА 

Ученик може бити ослобођен смо од практичног дела наставе за одређени период,полугодиште или целу школску годину на 

основу препоруке изабраног лекара. 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

288 
 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује.За рад са ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан 

програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја. У складу са програмом и у корелацији са садржајима других 

предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

 суде,воде статистику,региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу, 

 направе едукативни простор или електронску презентацију,припреме репортажу са   спортским догађајима, 

 прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у 

организацији,часовних,ванчасовних и ваншколских активности. 

Исходи за ученика ослобођене од практичног дела наставе 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

 наведе основна правила,гимнастике,атлетике,спортске игре,пливања; 

 дефинише основна правила здравствено-хигијенска правила вежбања; 

 презентује и анализира информације о физичком вежбању; 

 учествује у организацији Недеља школског спорта и школских такмичења. 

 

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Обавезно вођење педагошке документације. 

- дневник рада за физичко и здравствено васпитање; 

- планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика; план рада стручног већа, 

годишњи план ( по темама са бројем часова, месечни оперативни план, план вачасовних и ваншколских активности и праћење њихове 

реализације. 

- писање припреме:форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући:временску артикулацију остваривања, циља 

часа, исходе који се реализују, запажање након часа; 

- радни картон, наставника за сваког ученика. Радни картон садржи:податке о стању физичких способности са тестирања, 

оспособљњености у вештинама напомене о специфичностима ученика и остале податке неопходне наставнику. 

Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и електронској форми. 
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6.13 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред:шести 

 

Циљ учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа,вредности и процедура грађанског 

друштва постане свестан свијих права и одговорности,осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНА 

ПОВЕЗИВАЊА 

Људска права 

Права и одговорности 

 Образлаже везу права и одговорности на примеру 

 Наведе пример за групу права и заштита 

 Штити своја права на начин који не угрожава друге и њихова 

права 

 Индетификује показатеље кршења права детета у свакодневном 

животу 

Српски језик и књижевност 

Музичка култура 

Информатика и рачунарство 

Демократско друштво 

Партиципација грађана 

 Сврсиходно користи кључне појмове савременог демократског 

друштва 

 Образложи улогу грђана у друштвеном систему и систему 

власти 

 Разликује стварну партиципацију ученика у одељењу и школи 

од симболичке и декоративне 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Ликовна култура 

Процеси у 

савременом свету 

Употреба и 

злоупотреба инернет и 

мобилних телефона 

 Позитивно користи интернет и мобилне телефоне за учење 

 Образложи могући утицај друштвених мрежа на ставове и 

деловање појединаца 

 Препознаје ситуавију дигиталног насиља и зна како да реагује 

и коме да се обрати за помоћ 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Грађански активизам 

Истраживање ученика 

ушколи о интернету и 

телефонима 

 Учествује у избору теме, узорка и инструмента истраживања 

 Учествује у спровођењу истраживања, прикупљању и обради 

података 

 Процењује ефекте спроведеног истраживања 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Ликовна култура 
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 Учествује у доношењу плана рада групе и поштује их 

 

Начин остваривања програма 

 

Програм наставног предмета грађанско васпитање, у шестом разреду образовања и васпитања, организован је по моделу 

спирале што значи да су садржаји дати у четири области (Људска права, Демократско друштво, Процес у савременом свету и 

Грађански активизам), АЛИ СЕ ОНИ проширују и продубљују а многи исходи се надограђују ако је у питању вештина и даље 

развијају. Све четири области су једнако важне, а наставик их, у непосредном раду са ученицима, интегрише, јер између њих постоји 

природна веза. У програму су наведени садржаји које наставник може да допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и 

плану сопственог рада, али увек имајући у виду исходе које треба остварити.У оквиру својих активности на различитим садржајаима 

могућ је допринос остваривању исхода који се односе на комуникацију, осетљивост за различитост, емпатичност. 

У оквиру прве области ученици проширују своја знања у вези са правима али је фокус на одговорност.Постепено се из разреда 

у разред додају нова права  како би ученици имали целовиту слику.У овом програму посебно је важно право на квалитетно 

образовање за све и инклузивни приступ образовању која се базирају на поштовању људских права. 

Друга област има за циљ да уведе ученике у основне појмове демократског друштва са фокусом на партиципацији. То никако 

не би требало претворити у сувопарно предавање и теорију која се учи.Од ученика се очекује да својим речима могу објаснити 

кључне појмове демократије. 

Трећа област односи се на употребу и злоупотребу мобилних телефона и интернета.Сва истраживања показују да 

дванаестогодишњаци имају велико интересовање за те видове комуникације, али да нису свесни великих могућности које оне 

пружају и још више, нису свесни ризика који постоје.Савремене технологије су неопходне за приватни професионални живот и зато 

ученике треба охрабривати да их користе на позитиван начин.Ученици треба да знају шта је на интернету дозвољено а шта није шта 

све подразумева под дигиталним насиљем и како се заштитити. 

У оквиру четврте области ученици треба да припреме и спроведу мање истраживање ставова или понашања ученика који је у 

вези са садржајем треће области.Циљ оваквих активности је да ученици изграде правилан однос према грађанском активизму где 

акције кад год је то могуће треба заснивати на чињеницама добијених на основу конкретних истраживања.Посебан захтев за 

наставнике представља потребе за припремом нових, актуелних материјала који најбоље одговарају садржајима и исходима. 

Наставник треба да обезбеди да са на часу сваки ученик осећа увежено, прихваћено и добродошло у својој различитости, уз 

обавезу да поштује и уважи друге и другачије погледе и мишљења и разумевања подразумевају као предуслов примене.Посебност 

Грађанског васпитања што је оно део ширег концепта за демократију и грађанско друштво и у том смислу је повезано са другим 

предметима, ванаставним активностима и уопште етосом школе.У процесу планирања наставе и учења, наставник се руководи, 

превасходно исходима које ученици треба да остваре.Приликом осмишљавања активности, како наставника тако и 

ученика.Ученицима треба указати на везу ставова са знањима и повезати са појмовима предрасуде и стериотипа који се односе на 
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неосноване ставове.Подсетити ученике да предрасуде и стериотипи показују велику отпорност на промену и зато је важно учинити 

све да се не формирају.  Остваривање овако постављених исхода захтева примену различитих облика рада, метода и техника у раду са 

ученицима, те ће се радити на следећи начин: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дебате, дискусије, пројекте, 

истраживања, промоције као и да осмисле неке друге активности. У остваривању програма Грађанског васпитања, продукти ученичке 

активности имају посебан значај. Они могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази 

резултата истраживања, представе и друго. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, ушколским 

новинама, сајту школе, у локалној заједници или локалним медијима. .Наставник даје пример у стварању демократске атмосфере која 

је важна за размену идеја и мишљења међу ученицима,даје повратне информације и подстиче ученике на разумевање односа у 

групи.Наставник треба да обезбеди атмосферу тако да се сваки ученик осећа прихваћено и добродошло у својој различитости. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Грађанско васпитање је предмет који се описно оцењује.Закључна оцена из предмета грађанског васпитања је: „истиче се“ 

„добар“, „задовољава“  Континуирано се прати напредовање ученика у достизању исхода које започиње иницјалном проценом нивоа 

на ком се ученик налази и у односу шта ће процењивати.Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 

повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењује сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета, као и напредак других ученика.Грађанско васпитање  пружа изузетну могућност за неговање саморефлексије 

(промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстицање саморегулације процеса учења кроз поставање личних циљева 

напредовања и планирања како да се остваре.Кључни показатељи напредовања у овом изборном програму, из разреда у разред, јесу 

сва правилнија употреба термина који се односе на демократске појаве и процесе, исказивање ставова аргументацијом,ненасилна 

комуникација,прихватање различитости,  показивање емпатије,све чешће испољавање иницијативе,већи степен сарадљивости.  

Да би вредновање било објективно и у функцији учења потребно је користити различите начине и приступе у праћењу рада 

ученика, бележити и водити евиденцију о учешћу ученика у свим активностима, с обзиром на специфичност предмета и самог начина 

рада (учешће ученика у дискусији, дебати, изради презентација, постера, истраживачки рад, проблемски задаци, припрема есеја, 

студије случаја...) 

Наставник може се користити портфолио (збирка докумената и евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз коментаре 

и препоруке) као извор података. Предност коришћења портфолиа су вишеструке, омогућава континуирано и систематично праћење 

напредовања, подстиче развој ученика, представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја,подршку у оспособљавању 

ученика за самопроцену, пружа увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Вредновање активности, ако је 

тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење и о раду сваког члана понаособ 

(вршњачко оцењивање). Неопходно је дати повратну информацију ученику. То помаже да ученик разуме грешку и побољша свој 

резултат и учење. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. Важно је да наставник континуирано прати и 

вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и сопствени рад.  
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6.14 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Разред: шести 

 

Циљ:Упознати ученике са основним елементима религије и културе старог века. Упознати ученике са паганским митовима и 

легендама о вечном животу. Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. 

 

Област / Тема Исходи Међупредметно повезивање 

I УВОД 
Упознавање са планом рада и 

методама које ће се користити 
- 

II - БОГ СТВАРА СВЕТ И ЧОВЕКА 

Овладавање основним хришћанским 

појмовима попут: стварања света и 

човека; стварање човека по „образу“ 

и „подобију“ Божијем 

Биологија, Географија, Физика, 

Ликовна култура 

III - БОГ НАС ВОЛИ 

Упознавање са појмом заједнице, са 

нарочитим акцентом на ону 

литургијско-евхаристијског 

карактера. 

Музичка култура, Српски језик, 

Грађанско васпитање 

IV - ЗАЈЕДНИЦА БОГА И СВЕТА КРОЗ 

ЧОВЕКА 

Разумевање појма евхаристијског 

заједништва са Богом, људима и 

природом. 

Историја, Биологија, Српски језик 

V - ЛИТУРГИЈА - ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ 

Усвајање нових сазнања о хр. 

метаноји и преображењу свега кроз 

литургијски и хеортолошки етос 

Музичка култура, Информатика и 

рачунарство 

VI - ЧОВЕК И ПРИРОДА 
Разумевање појма бриге Божије о 

свету и човеку; Конципирање односа 

Физика, Географија, Ликовна 

култура 
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Човек-Бог-Свет(ост) 

 
Начин остваривања програма: 

 

Узимајући у обзир захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка 

решења, требало би водити рачуна о психолошким чиниоцима извођења наставе, тј. о 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 вредновање наставе и учења: 

 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености 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 испитивањем 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 (БОГ СТВАРА СВЕТ И ЧОВЕКА, 

БОГ НАС ВОЛИ, ЗАЈЕДНИЦА БОГА И СВЕТА КРОЗ ЧОВЕКА, ЛИТУРГИЈА - ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ, ЧОВЕК И ПРИРОДА) 
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6.15 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  РУСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: шести 

 

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

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

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

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Корелација са другим 

предметима 

Ура каникулы! 

 ученик препознаје руски језик међу другим језицима 

 уме да користи стечена знања 

 разуме кључне информације у материјалу , који слуша 

 разуме смисао краћег текста ,изоди и примењује правила 

 користи усвојени лексички материјал шире у контексту 

 уме да употреби стечена знања  

 користи и примењује граматичка правила 

 повезује и примењује знања о језику 

 уме да напише писмо 

 повезује текстуални са илустрованим материјалом 

 Одговара на питања и учествује у комуникацији 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.2.1 

ДСТ.2.1.9. 

ДСТ.1.1.3. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.2.1.1. 

ДСТ.2.1.13. 

ДСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Енглески језик 
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В Санкт-

Петербурге 

 разуме кључне информацје у материјалу , који слуша 

 разуме смисао краћег текста, повезује слике са одговарајућим 

материјалом 

 може да одговори на основна у вези са текстом, који слуша 

 зна да препозна и наброји личне заменице, зна њихово значење и уме 

да их примени у реченици 

 разуме општи садржај аудио – материјала после слушања 

 чита са разумевањем текст и издваја кључне информације из 

прочитаног 

 уме да сублимира стечена знања на задату тему у илустрованом и 

писаном облику 

 описује, извештава и интерпретира у неколико реченица о раду групе 

у којој учествује 

ДСТ.1.1.2. 

ДСТ.1.1.19 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.2.1.2 

ДСТ.2.1.4 

ДСТ.2.1.23. 

ДСТ.3.1.18 

ДСТ.3.2.2 

ДСТ.3.3.1 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 
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Конкурс 

,,Мой родной 

город" 

 разуме кључне информације у материјалу који слуша 

 разуме смисао краћег текста повезује текст са одговарајућим 

илустрованим материјалом 

 може да одговори на питања у вези са текстом , који слуша 

 разуме и правилно интерпретира садржај обрађеног текста 

 уме да сублимира знања у вези са задатом темом 

 зна да препозна и користи обликевећине познатих придева 

 уме да користи усвојени лексички материјал шире у контексту , 

користи и примењује граматичка правила 

 повезује и примењује знања о језику 

 уме да, користећи се питањима, у десетак реченица представи свој 

град 

 уме да пише реченице и краће текстове користећи усвојене лексичке и 

граматичке елементе у вези са познатом темом 

 одговара на питања и учествује у комуникацији 

ДСТ.1.1.2. 

ДСТ.1.1.19 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.2.1.2 

ДСТ.2.1.4. 

ДСТ.2.1.23. 

ДСТ.3.1.18 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Вечеринка у 

Милы 

 ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.2.1 

ДСТ.2.1.9. 

ДСТ.1.1.3. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.2.1.1. 

ДСТ.2.1.13. 

ДСТ.3.1.1. 

Српски језик и 

књижевност 

 

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 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

297 
 

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 сајт ОШ Житковац. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски 

дан језика, Нова година,Дани руског језика и др. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

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

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

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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7. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Редни 

број 
А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Српски језик и књижевност 4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 1 36 

4. Музичка култура 1 36 

5. Историја  2 72 

6. Географија  2 72 

7. Физика 2 72 

8. Математика 4 144 

9. Биологија 2 72 

10. Хемија  2 72 

11. Техника и технологија 2 72 

12. Информатика и рачунарство 1 36 

13. Физичко и здравствено васпитање 3 108 
22 

УКУПНО:А 28 1008 

 Б.ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање
23 

1 36 

2. Други страни језик-Руски језик
24 

2 72 

                                                           
22
Обавезне  физичке активности ученика реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 

23
Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

24
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. 
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УКУПНО:Б 3 108 

УКУПНО:А+Б 31 1116 

 

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

Редни 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Недељни  Годишњи  

1. Редовна настава 31 1116 

2. Слободне активности
25 

1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

Рени 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВО-ВАСПИТНОГ РАДА 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности
26 

1 36 

3. Екскурзија  До 2 дана годишње 

  

                                                           
25
Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три 

слободне наставне активности које се нуде. 

26
Ваннаставне активности могу да буду:друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активностиу складу са могужностима школе, 

просторним и људским ресурсима. 
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Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и 

могућностима ученика седмог разред.  

Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који 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 и остварени исхода воде ка развијању компетенција, и то како општих и 

специфичних предметних, тако и кључних, као и међупредметних. 

Наставник има кључну улогу у  остваривања циља и исхода јер има 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.  

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети, па се може рећи  се 

да се на основу датих програма планира и остварује настава и учење које одговара конкретним потребама одељења. При релизацији 

наставе акценат ће бити на остваривању исхода, међупредметном повезивању и остваривању стандарда постигнућа. 

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

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

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

Такође за ученике који показују изузетне спообности и даровитост припрема се индивидуални образовни план. Индивидуални 

образовни планови се чувају у посебној документацији код стручних сарадника и преметних наставника који их примењују у настави. 
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7.1 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Разред: седми 

 

Циљ: 

Циљеви учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно и доследно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама;  

Циљ је да ученици развију читалачке компетенције које уз књижевно знање обухватају емоционално и фантазијско 

уживљавање,подстичу имагинацију, естетско доживљавање и критичко мишљење. Кроз читање ученик треба да се оспособи да 

правилно тумачи књижевна дела, да из датог текста уме да издвоји кључне речи, да открива различите слојеве и значења књижевног 

дела. Ученик треба да стекне основна знања о значају и улози српског језика и књижњвности у култури, да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања . Циљ учења српског језика и књижевности јесте да ученик усвоји и повезује стечена знања из свих области које 

проучава овај предмет ,а то су ; књижевност, језик (граматика,правопис, ортоепија) и језичка култура. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

Књижевност 

 Чита са разумевањем различите врсте текстова и коментарише 

их издвајајући одговарајуће делове текста; 

 користи књижевне термине и појмове обрађене у претходним  

разредима и повезује их са новим делима које чита; 

 истакне универзалне вредности књижевног дела  и повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи; 

 препознаје националне вредности и негује културноисторијску 

баштину ; 

 упореди књижевно и филмско дело, уочи сличности и разлике, 

упоређује позоришну представу и драмски текст; 

 износи аргументовано свој став о одређеном књижевном делу; 

 препоручи књижевно дело уз кратко образложење; 

 размотри гледишта родне равноправности  у вези са ликовима 

књижевно – уметничких текстова; 

СЈ.1.4.1. 

СЈ.1.4.2. 

СЈ.1.4.3. 

СЈ. 1.4.4. 

СЈ. 1.4.5. 

СЈ. 1.4.6. 

СЈ.1.4.7. 

СЈ.2.4.1. 

СЈ. 2.4.2. 

СЈ. 2.4.3. 

СЈ. 2.4.4. 

СЈ.2.4.5. 

СЈ. 2.4.6. 

СЈ.2.4.7. 

СЈ. 2.4.8. 

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Историја, 

Географија, 

Информатика и 

рачунарство, 

Биолигија, 

Енглески језик, 

Руски језик , 

Верска настава, 

Грађанско васпитање 
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 разликује народну од ауторске књижњевности према одликама 

књижевних родова  и књижевних врста; 

 тумачи мотиве и песничке слике у одабраном лирском тексту; 

 препознаје основне одлике драмског текста и разликује етапе 

драмске радње; 

 разликује основне одлике стиха и строфе (укрштену, обгрљену и 

парну риму), слободни и везани стих, рефрен; 

 разликује аутора књижевноуметничког текста од наратора, 

драмког лица или лирског субјекта; 

 разликује облике казивања (форме приповедања); 

 препознаје језичко – стилска изражајна средства и разуме 

њихову функцију; 

 анализира идејни слој књижевног дела служећи се аргументима 

из текста; 

 уочи разлике у карактеризацији ликова према особинама; 

физичким, говорним, психолошким, друштвеним и етичким; 

 разликује хумористички од ироничног и сатиришног тона 

књижевног дела; 

 доводи у везу значење пословица и изрека са идејним слојем 

текста; 

СЈ.3.4.1.  

СЈ.3.4.2.  

СЈ. 3.4.3.  

СЈ. 3.4.4.  

СЈ. 3.4.5. 

СЈ. 3.4.6. 

СЈ. 3.4.7. 

СЈ. 3.4.8. 

Граматика 

 разликује глаголске начине и неличне глаголске облике  и 

употреби их у складу са нормом; 

 одреди врсте непроменљивих речи у типичним случајевима; 

 уочи делове именичке синтагме; 

 разликује граматички и логички субјекат; 

 разликује сложени глаголски предикат од зависне реченице са 

везником да; 

 препозна врсте напоредних односамеђу реченичним члановима 

и независним реченицама;  

 препознаје врсте зависних реченица; 

 искаже реченични члан речју,предлошко-падежном 

СЈ. 1.3.4. 

СЈ. 1.3.6. 

СЈ. 1.3.7. 

СЈ. 1.3.8. 

СЈ. 1.3.9. 

СЈ. 1.3.10. 

СЈ. 2.3.3. 

СЈ. 2.3.5. 

СЈ. 2.3.6. 

СЈ. 2.3.7. 

СЈ. 2.3..8. 

Руски језик, 

Енглески језик 
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конструкцијом,,синтагмом и реченицом; 

 примени основна правила конгруенције у реченици; 

 доследно примењује правописну норму; 

 разликује дугосилазни и дугоузлазни акценат; 

 говори на Задату тему поштујући књижевнојезичку норму; 

 Разликује дугоузлазни и дугосилазни акценат 

СЈ.3.3.4. 

СЈ. 3.3.5. 

СЈ. 3.3.6. 

СЈ.1.2.1. 

СЈ.1.2.2. 

СЈ.1.2.5. 

СЈ.1.2.8.  

СЈ. 2.2.5. 

СЈ.2.3.1. 

СЈ.3.2.5. 

СЈ.3.3.3. 

СЈ. 2.3.1. 

СЈ.3.3.3 

Језичка култура 

 говори на задату тему поштујући књижевнојезичку норму; 

 разликује књижевноуметнички од публицистичког 

функционалног стила; 

 разликује функционалне стилове; 

 саставља писани текст у складу са задатом темом наративног и 

дескриптивног типа; 

 користи технички и сугестивни опис; 

 проналази фусноте и цитате и разуме њихову улогу; 

 проналази позребне информације у нелиеарном тексту; 

 напише електронску поруку поштујући нормативна правила; 

 примењује стратегију истраживачког читања; 

 саставља текст репортажног типа 

СЈ.1.1.2 

СЈ. 1.1.3. 

СЈ. 1.1.4. 

СЈ. 1.1.5.  

СЈ. 1.1.7. 

СЈ. 1.1.8. 

СЈ. 1.2.5. 

СЈ. 1.2.6. 

СЈ. 2.1.2. 

СЈ. 2.1.3. 

СЈ. 2.1.4.  

СЈ. 2.1.5.  

СЈ. 2.1.7.  

СЈ. 2.2.2.  

СЈ. 3.1.1.  

СЈ.3.1.2.  

СЈ. 3.1.3. 

СЈ. 3.1.4. 

Информатика, 

Енглеси језик 
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Начин остваривања програма 

 

Књижевност, Језик и Језичка култура су три предметне области које се прожимају и као такве изучавају заједно са другим 

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

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

продубљује кроз све три предметне области овог предмета. Препоручена дистрибуција часова  по  предметним областима је следећа : 

кљижевност 54 часа, Језик 52 часа, Језичка култура 38 часова..Окосницу програма књижевности чине текстови  из лектире. Лектира је 

разврстана по књижевним родовима -лирика, епика, драма и обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. Избор 

дела је заснован на принципу прилагођености узрасту. Предложени обавезни, књижевни, научнопопуларни и информативни текстови 

и садржај обавезне и домаће лектире могу се тематски повезивати. Потребно је успоставити уравнотежену дистрибуцију наставних 

јединица  и функционално повезати садржаје из језика  и књижевности и оставити довољно чсова за утврђивањ и систематизацију 

градива. Поред корелације међу текстовима потребно је успостављање принципа поступности и систематичности. Хоризонтална 

корелација успоставља се са наставом историје, ликовне културе, верске наставе, грађанског васпитања. У складу са исходима 

ученике треба навикавати да своје утиске о књижевном делу доказују чињеноицама из самог текста и тако се оспособљавају  за 

самостални исказ, истраживачку делатност и заузимање критишких ставова. Обавезно је обнављање и повезивање  књижевних 

термина и појмова  обрађених у предтходним разредима са новим делима  која се обрађују у овом разреду. Кроз читање и тумачење 

књижевних дела ученик развија читалачке компетенције. Осим доживљајног читања ученике све више треба усмеравати на 

истраживачко читање и оспособити их да искажу свој доживљај уметничког дела, увиде елементе од којих је дело сачињено и 

разумеју њихову улогу у изградњи света дела. 

Основни захтев у области граматике јесте да се језик представи  и тумачи као систем. Један од изузетно функционалних 

поступака  у настави граматике јесте вежбање засновано на коришћењу примера  из непосредне говорне праксе, на овај начин се код 

ученика развија свест о важности културе говора. Садржаје из правописа потрено је повезивати са одговарајућим темама  и на 

часовима граматике и књижевности. Ортоепске вежбе треба организовати уз одговарајуће теме из граматике,али и на часовима из 

књижевности. На овом нивоу ученици треба да уоче разлику између дугосилазног и дугоузлазног акцента. 

Језичку културу треба повезивати са књижевношћу и граматиком, а циљ је да ученици буду оспособљени за успостављање 

квалитетне и сврсисходне комуникације. Треба подстицати ученике да аргументовано образлажу свој став везан за проблемску 

ситуацију у књижевном делу. У сваком полугодишту раде се два писмена задатка, а препоручује се да се ради осам домаћих задатака 

(писаних састава). 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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Праћење и вредновање  резултата напредовања ученика  започиње иницијалном проценом достигнутог нивоа знања. Свака 

активност ученика је прилика за формативно оцењивање. Формативно вредновање  подразумева процену знања, вештина, ставова и 

понашања као и развијања одговарајуће компетенције током наставе и учења. Формативно вредновање подразумева праћење и 

бележење ученикових активности током наставе,непосредну комуникацују између ученика и наставника,реализацују практичних 

задатака. Резултати формативног вредноваља  исказују се бројчаномн оценом. Наставник ,поред постигнућа ученика,континуирано 

прати и вреднује сопствени рад. Издваја примере добре праксе и даље их користи у настави, а ако нешто процени као недовољно 

делотворно, труди се да унапреди. Ученици се оспособљавају да самостално процењују свој напредак. 
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7.2 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: седми  

 

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

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

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

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

земаља. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

Географске 

особености 

 опише и упореди жива бића, предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи једноставнија језичка средства;  

 разуме једноставније предлоге, савете и позиве на заједничке 

активности и одговори на њих уз одговарајуће образложење;  

 упути предлоге, савете и позиве на заједничке активности 

користећи ситуационо прикладне комуникационе моделе;  

 затражи и пружи додатне информације у вези са предлозима, 

саветима и позивима на заједничке активности; 

 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.1.1.10. 

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, 

комшије, 

наставници итд.) 

 разуме једноставније исказе који се односе на одлуке,обећања, 

планове, намере и предвиђања и реагује на њих; 

 размени једноставније исказе у вези са обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и предвиђањима; 

 разуме једноставније забране, правила понашања, своје и туђе 

обавезе и реагује на њих; 

 размени једноставније информације које се односе на забране и 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.14. 

Српски језик и 

књижевност, 

Грађанско 

васпитање 
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правила понашања у школи и на јавном месту, као и на своје и 

туђе обавезе; 

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 тренутне догађаје и опише сталне, 

уобичајене 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.  

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Живи свет – 

природа, љубимци, 

очување животне 

средине, еколошка 

свест 

 пита и каже колико нечега има/ нема, користећи једноставија 

језичка средства; 

 разуме краће текстове и извештаје 

 познаје животне услове животиња и људи 

 употребљава речи везане за животну средину и очување животне 

средине 

 користи различите изворе за потребне информације 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.2.1.17 

ПСТ.2.3.6. 

ПСТ.3.1.14. 

Српски језик и 

књижевност, 

Биологија 

Чувари природе 

Здравље, хигијена, 

превентива болести, 

лечење 

 разуме једноставније изразе везане за здравље и превентиву 

 формулише једноставније изразе о болестима и повредама 

 употребљава једноставне језичке структуре да даје и затражи 

савет 

ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.3. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.2.3.1. 

Српски језик и 

књижевност, 

Биологија 

Чувари природе 

Медији, масмедији, 

интернет и 

друштвене мреже 

 разуме једноставније изразе који се односе на медије, друштвене 

мреже и интернет 

 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.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.1.27 

ПСТ.2.1.21. 

ПСТ.3.1.21. 

Српски језик и 

књижевност, 

Грађанско 

васпитање 
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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. Такође, за време трајања пројекта 

“Подршка ученицима из осетљивих група у дигиталном окружењу”, додатна подршка се пружа ученицима који не могу самостално 

да савладавају програм у оквиру Клуба за учење. 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 увиду да је уџбеник наставно средство које 

не одређује садржаје предмета и зато се садржајима у уџбенику приступа селективно иу 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 надруге 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 енглески језик, који је опремљен компјутером, пројектором и интернетом тако да ће се и 

интернет користити као извор. С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, ученици ће бити у могућности да као извор 

користе материјал са фејсбук странице My English Corner, English Zitkovac. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски дан 

језика, Нова година. 

 

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 иучења, 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 

наставномпроцесу, 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.  
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7.3 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Разред: седми 

 

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

критеријуме кроз практичан рад,оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према 

уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

 

Област / 

Тема 
Исходи Стандарди 

Коорелацијасапредмет

има/ областима 

Простор и 

композиција 

 открива и препознаје појмове простора и перспективе у 

природи,урбаном окружењу,у уметничким делима,упоређује и 

анализира значења; 

 посматра и уочава појмове:ритам,равнотежа,контраст и ликовни 

проблем; 

 обликује композиције примењујући основна знања о пропорцији и 

перспективи; 

 развија стратегије проналажења разних решења у сопственом раду; 

 користи традиционалне технике и одабрана савремена средства за 

ликовна истраживања; 

 изражава одабраним ликовним елементима,емоције,стање или 

имагинацију. 

Л.К.1.1.1,1.1.2, 

1.1.3,1.2.3, 

1.3.1,1.3.2, 

1.3.3,1.3.4 

ЛК.2.1.1,2.1.2, 

2.2.1,2.2.2, 

2.3.1 

ЛК.3.1.1,3.1.2, 

3.2.1,3.2.2, 

3.2.3,3.2.4, 

3.3.4 

Техника и технологија, 

историја, 

музичка култура, 

математика, 

 географија, 

информатика и 

рачунарство, 

 биологија, 

српски језик и 

књижевност 
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Комуникаци

ја 

 открива и препознаје различите начине споразумевања путем 

слике;упоређује и анализира значења 

 именује и описује појмове:дигитална фотографија,кадар,селфи и 

аутопортрет; 

 уважава себе и друге када снима,обрађује и дели дигиталне 

фотографије; 

 посматра и уочава појам сценске уметности и ликовни проблем; 

 учествује у заједничком креативном раду који обједињује различите 

уметности и/или уметност и технологију; 

 прави самостално или у тиму,презентације о 

одбаранимтемама,повезујучи кључне текстуалне податке и визуелне 

информације 

ЛК.1.1.1,1.1.2, 

1.1.3,1.2.3,1.3.1,

1.3.2,1.3.3,1.3.4 

ЛК.2.1.1,2.1.2, 

2.2.1,2.2.2,2.3.1 

ЛК.3.1.1,3.1.2, 

3.2.1,3.2.2,3.2.3, 

3.2.4,3.3.4 

Историја, 

техника и технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

музичка култура, 

српски језик и 

књижевност, 

физика, 

биологија 

Уметносток

онас 

 именује и описује појмове нове технологије:“виртуелна 

уметност“,компијутерски генерисане слике,холограм,дигитална 

оловка,3д штампа; 

 учествује у заједничком креативном раду који обједињује различите 

уметности и/или уметност и технологију; 

 предлаже идеје за уметничку рециклажу,хуманитарне акције кроз 

ликовно стваралаштво или обилазак места и установа културе; 

 самостално примењује полуобликоване,природне и отпадне 

материјале, експериментише и истражује њихове изражајне 

могућности у сопственом раду; 

 објасни како уметност доприноси очувању животне средине 

ЛК.1.1.1,1.1.2, 

1.1.3,1.2.3,1.3.1, 

1.3.2,1.3.3,1.3.4 

ЛК.2.1.1,2.1.2, 

2.2.1,2.2.2,2.3.1 

ЛК.3.1.1,3.1.2, 

3.2.1,3.2.2,3.2.3, 

3.2.4,3.3.4 

Техника и технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

физика, 

хемија, 

историја, 

биологија, 

музичка култура, 

српски језик и 

књижевност 

 

Начин остваривања програма: 

 

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

(кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде 

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



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

312 
 

складу са савременим кретањима 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. Ликовна уметност 

подразумева класичне видове визуелног изражавања као што су цртање, сликање, вајање, графика, док примењена уметност има 

дефинисану примену: фотографија, костимографија, сценографија, дизајн. Ликовно подручје цртања обухвата цртеже добијене 

графитном оловком, угљеном, тушем, сувим пастелом, воштаним пастелом (зграфито). У подручју сликања: водена боја и акварел, 

темпера и гваш, колаж (колаж од различитих материјала, колаж од акварел и колорисаног папира, деколаж, асамблаж), мозаик и 

витраж. Ликовно подручје вајања обухвата следеће материјале: пластелин, глина, глинамол, влажан песак. Са циљем осавремењивања 

наставе важно је и визуелно описмењавање ученика. Упознају основне појмове “виртуелне уметности“, где се користе компијутерски 

генерисане слике, како настају холограми, дигиталне оловке за цртање на свакој површини.Уводе се у начин комуницирања 

фотографијом, начин креирања анимација цртањем на папиру, пластелином, колажом, како да самостално или тимски реализују 

анимирани филм, приказују приче у стрипу и сториборду. Ликовно подручје обликовања различитих материјала је у погледу 

могућности разноврсније од цртања и сликања али и подједнако вредно. Материјали које ученици користе су многобројни: 

необликовани материјали (папир, текстил, вуна, канап, фолија), папир (папир маше техника, конструкције од папирних кутија), 

текстил (лепљење, осликавање), природни облици и материјали (плодови, гранчице, опало лишће), полуобликовани и отпадни 

материјали (кутије, чепови, пластичне флаше, дугмићи, амбалажа). 

 

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,есеј,тест 

практичних вештина,портфолио,домаћи задатак,самостални ликовно-практични рад,учешће на ликовним изложбама поводом 

празника и значајнијих догађаја,као и уређивању школског простора.Такмичења(конкурси)у оквиру школе и екстерна,између других 

школа,израда школског часописа.  
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7.4 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Разред: седми 

 

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 Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 Бароk 

 Рођење опере  

 Облици вокално-инструменталне музике (ораторијум, кантата). 

 Инструментална музика: солистичко, камерно и оркестарско 

музицирање. 

 Инструментални облици: свита, кончерто гросо.Антонио Вивалди, 

Јохан Себастијан Бах и Георг Фридрих Хендл. 

 Класицизам  

 Појам сонате и симфоније.  

 Жанрови класичне музике –опера, црквени жанрови, симфонијска, 

концертантна, камерна (посебно гудачки квартет), солистичка музика. 

Јозеф Хајдн, Волфганг  

 Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен 

 Развој српске црквене музике. 

M.K.1.1.1. 

M. K..1.1.2. 

М. К. 3.1.1. 

М. К. .2.1.1. 

М. К. .2.1.2. 

М. К. .2.1.3. 

М. К. .3.1.1. 

М. К. 3.1.2. 

М. К. .3.1.4. 

М. К. 3.1.3. 

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Ликовна култура 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

 Жичани: трзалачки и гудачки. 

 Градитељске школе. 

 Појам симфонијског оркестра 

 Српски народни музичкиинструменти. 

М. К. 1.2.1. 

М. К. 1.2.2. 

М. К. 1.1.2. 

Ликовна култура 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Географија 
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СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 Елементи музичке изражајности: тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и инструмeната. 

 Слушање световне и духовне музике барока и класицизма.  

 Слушaњe вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa. 

 Слушање дела традиционалне народне музике.  

М. К.1.2.1. 

М. К.1.2.3. 

М. К.2.2.1 

М.К.2.2.2 

М. К. 3.2.1. 

М. К. 3.2.2. 

М. К. 3.2.3 

Физичко и 

зравствено 

васпитање 

Ликовна култура 

Српски језик и 

књижевност 

Страни језици 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног текста (солмизацијом) самостално 

и у групи.  

 Певање песама у комбинацији са покретом.  

 Певање и свирaњe из нотног текстa нaрoдних и умeтничких 

композиција нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на 

другим инструментима. 

 Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 

темом.  

 Извођење (певање или свирање) једноставних ритмичких и 

мелодијских репрезентативних примера (oдломака/тема) у стилу музике 

барока, класицизма. 

М.К.1.3.1. 

М.К.1.3.2. 

М. К. 3.1.2. 

М. К. 3.1.3. 

М. К.3.1.4. 

Физичко и 

зравствено 

васпитање 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Географија 

Историја 

Биологија 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе.  

 Крeирaњe ритмичке прaтњe.  

 Реконструкција музичких догађаја у стилу барока и класицизма. 

 Кључни појмови садржаја:барок, ораторијум, кантата, свита, кончерто 

гросо, класицизам, соната, симфонија, камерна музика. 

М. К. 1.4. 

М. К..3.4.1. 

М. К. 3.4.2. 

М. К.3.4.3. 

Српски језик и 

књижевност 

Страни језици 

Историја 

верска настава 

Информатика и 

рачунарство 

математика 

 

Начин остваривања програма: 

 

Да би постигао очекиване резултате наставник остварује наставу и учење  користећи глас покрет, музичке инструменте, 

елементе информационих технологија, као и развијених мофела мултимедијалне наставе. 

Корелација међу предметима може бити полазиште за бројне предлоге у којима ученици учествују. 
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Код ученика треба развијати вештине приступања и употребе информационих  технологија. Развијати тимски, групни и 

индивидуални рад, као и премошћавање стидљивости или анксиозности.(код појединих ученика) 

Као слободна активност у школи се организује настава хора, односно хорског и инструменталног музичког ансамбла, који ће 

наступати у школи (прилком Дана школе, Савиндана, као и у свим културним активностима које се организују. Тај музички ансамбл 

ће наступати и ван школе, на смотрама хорова и оркестара, на конкурсима за акуелне музичке фестивале. 

Признања, награде, похвале биће истакнуте у школи као и у кабинету за музичку културу као даљи подстицај и мотивација за 

нове чланове. 

Ученици ће заједно са наставником учествовати у писању школске химне као и химне генерације која ће на адекватан начин 

бити презентована и извођена. 

У оквиру активности наставе ансамбла хора биће формиране мање групе певача и свирача који могу самостално наступати. Уз њих и 

групе љубитеља слушања одређеног музичког жанра, у циљу подстицања доживљаја музике као и разумевање. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Наставник упознаје и идентификује музичке способности сваког ученика. 

Прати рад, залагање, интересовање и став ученика. 

Према систематском праћењу и посматрању ученика као и продуктима рада узима узима у обзир сваки од аспеката приликом 

оцењивања. 

Формативно и сумативно оцењивање 

Вођење педагошке свеске 
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7.5 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  
 

Разред: седми 

 

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

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

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

 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 Доводи у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима; 

 Уочава специфичности у тумачењу одређених историјских догађаја и 

појава на основу поређења извора различитог порекла; 

 Анализира и процени ближе хронолошко порекло извора на основу 

садржаја; 

 Пореди различите историјске изворе и класификује их на основу 

њихове сазнајне вредности; 

 Повеже визуелне и текстуалне информације са одговарајућим 

историјским контекстом (хронолошки, политички, друштвени, 

културни); 

 Уочи пристрасност, пропаганду, и стереотипе у садржајима 

историјских извора; 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.1.5. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.2.3. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.2.1. 

географија 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДОБА (ДО 

СРЕДИНЕ 

 Идентификује историјске споменике у локалној средини и учествује у 

организовању и спровођењу заједничких школских активности везаних 

за развој културе сећања; 

 Препознаје смисао и сврху неговања сећања на важне личности и 

догађаје из историје државе и друштва; 

 Раздваја битно од небитног у историјској нарацији; 

 Упоређује, анализира и уочава битне разлике између својих ставова и 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.5. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.2.1. 

Географија, српски 

језик. 
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XIXВЕКА) ставова других; 

 Презентује, самостално или у групи, резултате елементарног 

истраживања заснованог на коришћењу одабраних историјских извора 

и литературе, користећи ИКТ; 

 Употреби податке из графикона и табела у елементарном истраживању; 

 Пореди информације приказане на историјској карти са информацијама 

датим у другим симболичким модалитетима; 

 Пореди положај и начин живота припадника различитих друштвених 

слојева и група у индустријско доба; 

 Анализирајући дате примере, уочава утицај научно-технолошког 

развоја на промене у друштвеним и привредним односима и природном 

окружењу; 

 Уочава утицај и улогу књижевних и уметничких дела на формирање 

националног идентитета у прошлости; 

 Сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом историјском 

контексту; 

 Доводи у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима; 

 Изводи закључак о повезаности националне историје са регионалном и 

европском, на основу датих примера; 

ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX 

ВЕКА 

 Идентификује историјске споменике у локалној средини и учествује у 

организовању и спровођењу заједничких школских активности везаних 

за развој културе сећања; 

 Препознаје смисао и сврху неговања сећања на важне личности и 

догађаје из историје државе и друштва; 

 Раздваја битно од небитног у историјској нарацији; 

 Упоређује, анализира и уочава битне разлике између својих ставова и 

ставова других; 

 Презентује, самостално или у групи, резултате елементарног 

истраживања заснованог на коришћењу одабраних историјских извора 

и литературе, користећи ИКТ; 

ИС.1.1.2. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.7. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.4. 

Географија, српски 

језик. 
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 Употреби податке из графикона и табела у елементарном истраживању; 

 Пореди информације приказане на историјској карти са информацијама 

датим у другим симболичким модалитетима; 

 Препознаје историјску подлогу савремених институција и друштвених 

појава(грађанска права, парламентаризам, уставност); 

 Уочава утицај историјских догађаја, појава и процеса на прилике у 

савременом друштву; 

 Анализира процес настанка модерних нација и наводи њихове основне 

карактеристике; 

 Препознаје основне карактеристике различитих идеологија; 

 Сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом историјском 

контексту; 

 Доводи у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима; 

 Изводи закључак о повезаности националне историје са регионалном и 

европском, на основу датих примера; 

ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.6. 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРОД  НА 

ПОЧЕТКУ XX 

ВЕКА 

 Идентификује историјске споменике у локалној средини и учествује у 

организовању и спровођењу заједничких школских активности везаних 

за развој културе сећања; 

 Препознаје смисао и сврху неговања сећања на важне личности и 

догађаје из историје државе и друштва; 

 Раздваја битно од небитног у историјској нарацији; 

 Упоређује, анализира и уочава битне разлике између својих ставова и 

ставова других; 

 Презентује, самостално или у групи, резултате елементарног 

истраживања заснованог на коришћењу одабраних историјских извора 

и литературе, користећи ИКТ; 

 Употреби податке из графикона и табела у елементарном истраживању; 

 Пореди информације приказане на историјској карти са информацијама 

датим у другим симболичким модалитетима; 

 Уочава историјске промене, поређењем политичке карте савременог 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.2.2.5. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.6. 

Географија, српски 

језик. 
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света са историјским картама других епоха; 

 Приказује на историјској карти динамику различитих историјских 

појава и промена у новом веку; 

 Анализирајући дате примере, уочава утицај научно-технолошког 

развоја на промене у друштвеним и привредним односима и природном 

окружењу; 

 Препознаје историјску подлогу савремених институција и друштвених 

појава(грађанска права, парламентаризам, уставност); 

 Уочава утицај историјских догађаја, појава и процеса на прилике у 

савременом друштву; 

 Уочава утицај и улогу књижевних и уметничких дела на формирање 

националног идентитета у прошлости; 

 Анализира процес настанка модерних нација и наводи њихове основне 

карактеристике; 

 Препознаје основне карактеристике различитих идеологија; 

 Наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких идеја, 

ставова појединаца и група насталих у новом веку; 

 Сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом историјском 

контексту; 

 Доводи у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима; 

 Изводи закључак о повезаности националне историје са регионалном и 

европском, на основу датих примера; 

 Уочава везу између развоја српске државности током новог века и 

савремене српске државе. 

ИС.3.2.7. 

 

Начин остваривања програма: 

 

 Програм је конципиран тако да су уз дефинисане исходе за крај разреда и кључне појмове, за сваку од четири наведене 

тематске целине дати и садржаји. Приступ настави заснован је 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 
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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. 

 Важна карактеристика наставе и учења усмерених на остваривање исхода је та да су фокусирани 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 историје и других предмета; 

 проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем питања себи и другима; 

развијањем плана решавања задатог проблема; 

 дивергентно: прегледањем 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. 

 

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 

активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од 

сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 
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7.6 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА  
 

Разред: седми 

 

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 

Коорелацијасапре

дметима/ 

областима 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

 дефинише границе континента и показује на карти океане и мора којима 

је проучавани континент окружен и лоцира највећа острва, полуострва, 

мореузе, земљоузе, пролазе, ртове; 

 проналази на карти државе проучаване регије и именује их; 

 приказује на немој карти: континенте, океане, мора, облике разуђености 

обала, низије, планине, реке, језера, државе, градове; 

 класификује облике рељефа, водне објекте и живи свет карактеристичан 

за наведену територију;  

 анализира утицај географске ширине, рељефа, односа копна и мора, 

морских струја, вегетације и човека на климу;  

 објашњава настанак пустиња на територији проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама и издваја просторне целине са највећом 

концентрацијом становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице кретања броја становника, густине 

насељености, природног прираштаја, миграција и специфичних 

структура становништва по континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.1. 

ГЕ.3.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

Историја 

Биологија 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Верска настава 
ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 

АЗИЈА 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

322 
 

АФРИКА 

 тумачи и израђује тематске карте становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама; 

 описује узроке и последице урбанизације на различитим континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних држава; 

 уз помоћ географске карте објашњава специфичности појединих 

просторних целина и описује различите начине издвајања регија; 

 објасни формирање политичке карте света; 

 објашњава узроке и последице глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и спољашње миграције, демографска 

експлозија и пренасељеност, болести и епидемије, политичка 

нестабилност; 

 доводе у везу квалитет живота становништва са природним, 

демографским, економским и политичко-географским одликама 

простора; 

 препознаје негативне утицаје човека на животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, рударства, енергетике, 

индустрије, саобраћаја и туризма на проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 анализира примере позитивног утицаја човека на животну средину у 

државама које улажу напоре на очувању природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој земљи;  

 изводи закључак о могућим решењима за коришћење чистих извора 

енергије у државама чија се привреда заснива највише на експлоатацији 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 
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ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

нафте и угља;  

 истражује утицај Европске уније на демографске, економске и 

политичке процесе у Европи и свету;  

 описује улогу међународних организација у свету. 

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈАПОЛ

АРНЕ ОБЛАСТИ 

 

Начин остваривања програма: 

 

Дати садржаји су препоручени и распоређени у осам тематских целина: Регионална географија, Географске регије Европе, 

Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и Океанија, Поларне области. 

У раду са ученицима препоручује се наставнику да на почетку школске године упути ученике на самостални рад тако што ћe 

ученици приликом обраде нове тематске целине добити задатке да обраде по једну или више репрезентативних држава. Ученици ће 

уз помоћ наставника, расположивих статистичких извора, картографских и средстава информационо комуникационих технологија 

обрађивати појединачне државе света (географски положај, границе, величину, основне природно-географске и друштвено-економске 

одлике). До краја школске године, сви ученици ће имати регионално-географске приказе одабраних држава. На овај начин ученици ће 

бити у могућности да сагледају синтезни карактер регионалне географије у односу на појединачне дисциплине опште (физичке и 

друштвене) географије које карактерише примена аналитичких научних метода.  
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Праћење и вредновањенаставе 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 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, заједноса 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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7.7 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 
 

Разред: седми 

 

Циљ: да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне законе и њихову примену 

у свакодневном животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих образовних стандарда. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

Сила и кретање  разликује скаларне и векторске физичке величине; 

 користи и анализира резултате мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и графички; 

 анализира зависност брзине и пређеног пута од времена код 

праволинијских кретања са сталним убрзањем; 

 примени Њутнове законе динамике на кретање тела из 

окружења; 

 демонстрира појаве: инерције тела, убрзаног кретања, 

кретање тела под дејством сталне силе,  сила акције и 

реакције на примерима из окружења; 

 самостално изведе експеримент из области кинематике и 

динамике, прикупи податке мерењем, одреди тражену 

физичку величину и објасни резултате експеримента; 

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 

Кретање тела под 

дејством силе теже. 

Силе трења. 

 анализира зависност брзине и пређеног пута од времена код 

кретања тела под  дејством силе теже; 

 разликује врсте кретања под дејством силе теже (слободно 

падање, хитац навише, хитац наниже); 

 покаже како делује и од чега зависи сила трења и на основу 

тога процени како може променити њено деловање;  

ФИ 1.1.1, 

ФИ 1.2.2, 

ФИ 2.1.2, 

ФИ 2.2.1, 

ФИ 2.6.1, 

ФИ 2.6.2, 

математика 
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 покаже како делује сила отпора средине и од чега зависи. 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 

Равнотежа тела  покаже врсте и услове равнотеже чврстих тела на примеру из 

окружења; 

 наводи примере простих машина које се користе у 

свакодневном животу; 

 прикаже како сила потиска утиче на понашање тела 

потопљених у течност и наведе услове пливања тела на води; 

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 

Механички рад и 

енергија.Снага. 
 повеже појмове механички рад, енергија и снага и израчуна 

рад силе теже и рад силе трења; 

 разликује кинетичку и потенцијалну енергију тела и повеже 

њихове промене са  извршеним радом; 

 демонстрира важење закона одржања енергије на примерима 

из окружења; 

ФИ 1.5.1, 

ФИ 1.5.2, 

ФИ 2.5.1, 

ФИ 2.5.2, 

ФИ 2.5.3, 

ФИ 3.5.1, 

ФИ 3.1.1, 

ФИ 3.1.2, 

ФИ 3.7.1, 

ФИ 3.7.2 

Математика 

Топлотне појаве 
 разликује појмове температуре и количине топлоте и прикаже 

различите механизме преноса топлоте са једног тела на друго; 

 анализира промене стања тела (димензија, запремине и 

агрегатног стања) приликом грејања или хлађења; 

 наведе методе добијања топлотне енергије и укаже на 

примере њеног рационалног коришћења 

ФИ 1.7.1, 

ФИ 1.7.2, 

ФИ 2.5.4, 

ФИ 2.5.5, 

ФИ 3.5.2, 

ФИ 3.7.1, 

ФИ 3.7.2 

Хемија 
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Начин остваривања програма: 

 

Програмски садржаји седмог 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: 

- излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

- решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем – ситуација; 

- лабораторијским вежбама; 

- домаћим задацима; 

- коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (пројекти, допунска настава, додатни 

рад...); 

- 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 вредновање наставе 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... 

У сваком разреду треба 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. 
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7.8 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА  
 

Разред: Седми 

 

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

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

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

даљи развој математичких појмова. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Коорелацијасапредметима/ 

областима 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

 израчуна степен реалног броја и квадратни корен 

потпуног квадрата и примени одговарајућа својства 

операција; 

 одреди бројевну вредност једноставнијег израза са 

реалним бројевима; 

 на основу реалног проблема састави и израчуна вредност 

једноставнијег бројевног израза са реалним бројевима; 

 одреди приближну вредност реалног броја и процени 

апсолутну грешку 

 нацрта график функције y=kx,k∈R\{0}; 

 примени продужену пропорцију у реалним ситуацијама; 

M.A.1.2.2. 

M.A.2.2.2. 

M.A.3.2.2. 

МА.1.5.1. 

М.А.2.5.1. 

М.А.3.5.1. 

М.А.1.2.4. 

М.А.2.2.4. 

Физика, Географија, Техника и 

технологија 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
 примени Питагорину теорему у рачунским и 

конструктивним задацима; 

M.A.1.3.2 

М.А.2.3.2. 

МА.3.3.2. 

Историја, Информатика и 

рачунарство 

ЦЕЛИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

 трансформише збир, разлику и производ полинома; 

 примени формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; 

 растави полином на чиниоце (користећи дистрибутивни 

закон и формуле за квадрат бинома и разлику квадрата); 

 примени трансформације полинома на решавање 

једначина; 

M.A.1.2.2. 

M.A.1.2.3. 

M.A.2.2.3. 

M.A.3.2.3. 

Физика, Хемија, Географија 
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МНОГОУГАО 

 примени својства страница, углова и дијагонала 

многоугла; 

 израчуна површину многоугла користећи обрасце или 

разложиву једнакост; 

 конструише ортоцентар и тежиште троугла; 

 примени ставове подударности при доказивању 

једноставнијих тврђења и у конструктивним задацима; 

M.A.1.3.2 

М.А.2.3.2. 

М.А.3.3.2. 

М.А.3.3.6. 

Техника и технологија, 

Историја, Информатика и 

рачунарство 

КРУГ 

 примени својства централног и периферијског угла у 

кругу; 

 израчуна обим и површину круга и његових делова; 

 преслика дати геометријски објекат ротацијом; 

M.A.1.3.3. 

M.A.2.3.3. 

M.A.3.3.3. 

M.A.1.3.6. 

Историја, Географија 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА 
 одређује средњу вредност, медијану и мод. 

M.A.2.5.2. 

M.A.2.5.3. 

Географија, Информатика и 

рачунарство, Физика, Хемија, 

Биологија 

 

Начин остваривања програма: 

 

При избору садржаја и писању исхода за предмет математика узета је у обзир чињеница да се учење математике ученици 

оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникациј у математичким језиком, математичко 

резоновање и доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је узета и чињеница да сам процес учења математике има своје 

посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног броја часова предмета и неопходности стицања континуираних 

знања. 

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

треба да буду оспособљени током учења предмета у једној школској години. Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате 

учења и наставе. Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким 

процесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз 

исходе се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су комуникација, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 

У оквиру задатих тема обрађују се следећи садржаји: 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

- Квадрат рационалног броја. 
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- Решавање једначине x² = a, 

a³=0; постојање ирационалних бројева (на пример решења једначине x
2
=2). 

Реални бројеви и бројевна права. 

- Квадратни корен, једнакост . 

- Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног броја; апсолутна грешка. Основна својства операција с реалним 

бројевима. 

- Функција директне пропорционалности y=kx, k∈R\ {0}. 

- Продужена пропорција. 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

- Питагорина теорема (директна и обратна). Важније примене Питагорине теореме. 

- Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају бројевима  , итд. 

- Растојање између две тачке у координатном систему. 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

Први део 

- Степен чији је изложилац природан број; степен декадне јединице чији је изложилац цео број; операције са степенима; степен 

производа, количника и степена. 

- Други део 

- Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, сређени облик, трансформације збира, разлике и производа полинома у 

сређени облик полинома).  

- Квадрат бинома и разлика квадрата. 

- Растављање полинома на чиниоце коришћењем дистрибутивног закона, формуле за квадрат бинома и разлику квадрата. 

Примене. 

МНОГОУГАО 

 Појам многоугла. Врсте много углова. 

 Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни многоуглови (појам, својства, конструкције). Обим и површина 

многоугла. 

 Тежишна дуж троугла. Ортоцентар и тежиште троугла. 

 Сложеније примене ставова подударности. 

КРУГ 

 Централни и периферијски угао у кругу. 
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 Обим круга, број π. Дужина кружног лука. 

 Површина круга, кружног исечка и кружног прстена. 

 Ротација. 

ОБРАДА ПОДАТАКА 

- Средња вредност, медијана и мод. 

Предлог за реализацију програма 
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број часова за 

обраду новог градива + број часова за утврђивање и систематизацију градива). Приликом израде оперативних планова наставник 

распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, 

понављање, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета и исходима. 

Реални бројеви (21; 8 + 13) 

Питагорина теорема (19; 6 + 13) 

Цели алгебарски изрази (48; 19 + 29) 

Многоугао (21; 9 + 12) 

Круг (18; 7 + 11) 

Обрада података (5) 

У програму је садржај теме Цели алгебарски изрази подељен на два дела, због тога што је пожељно комбиновати алгебарске и 

геометријске садржаје. Предложени редослед реализације тема: 

1. Реални бројеви; 

2. Питагорина теорема; 

3. Цели алгебарски изрази – први део; 

4. Многоугао; 

5. Цели алгебарски изрази – други део; 

6. Круг; 

7. Обрада података. 

Предложена подела теме и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само представљају један од могућих модела. 

Напомена: За обнављање градива, иницијални тест и анализу резултата иницијалног теста, планирана су 4 часа, а за реализацију 4 

писмена задатака (у трајању од поједног часа), са исправкама, планирано је 8 часова. 

 

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

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

проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација изразличитих извора (свакодневна посматрања, активност на 

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

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

информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 
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7.9 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 
 

Разред: седми 

 

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

одговоран однос према себи и природи и разуме значај биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

ИЕВОЛУЦИЈА 

 прикупи и анализира податке о животним циклусима почевши од 

оплођења; 

 размотри предности и недостатке бесполног у односу на полно 

размножавање; 

 идентификује разлике митозе и мејозе на основну промене броја 

хромозома и њихове улоге у развићу и репродукцији; 

 одреди однос између гена и хромозома и основну улогу генетичког 

материјала у ћелији; 

 шематски прикаже наслеђивање пола и других особина према првом 

Менделовом правилу. 

БИ. 1.3.1 

БИ. 1.3.4 

БИ. 2.3.1 

БИ. 2.3.2 

БИ. 3.3.4 

БИ. 2.6.2 

Српски језик и 

књижевност, 

математика, 

ликовна култура, 

информатика и 

рачинарство. 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

 одреди положај организма на дрвету живота на основуприкупљених и 

анализираних информација о његовој грађи; 

 упореди организме на различитим позицијама на „дрвету живота“ према 

начину на који обављају животне процесе. 

БИ. 1.2.3 

БИ. 1.2.4 

БИ. 3.2.2 

БИ. 1.6.2 

Српски језик и 

књижевност, 

ликовна култира, 

историја, 

информатика и 

рачунарство. 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 користи микроскоп за посматрање грађе гљива, биљних и 

животињскихткива; 

 разврста организме према задатим критеријумима применом дихотомих 

кључева; 

 повеже принципе систематике са филогенијом и еволуцијом на основу 

БИ. 1.1.3 

БИ. 1.1.4 

БИ. 2.1.3 

БИ. 3.1.2 

Српски језик и 

књижевност, 

географија. 
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Начин остваривања програма: 

 

Програм Биологије за седми разред је део спиралног програма Биологије за основну школу и оријентисан је на достизање 

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

долази самостално уз подршку наставника. У сваком наредном разреду количина информација – знања се по мало повећава, при чему 

се ново знање повезује са знањем и искуством стеченим у петом и шестом разреду и знањем стеченим неформалним образовањем, уз 

постепено појачавање захтева. На тај начин се знања постепено проширују и продубљују, односно граде. Исходи се односе на пет 

области предмета: наслеђивање и еволуција, јединство грађе и функције као основа живота, порекло и разноврсност живота, живот 

данашњих и изумрлих врста –фосила. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 идентификује основне односе у биоценози на задатим примерима; 

 илуструје примерима однос између еколошких фактора и ефеката 

природне селекције; 

 упореди прикупљене податке о изабраној врсти и њеној бројности на 

различитим стаништима; 

 повеже утицај абиотичких чинилаца у одређеној животној области – 

биому са животним формама које га насељавају; 

 анализира разлику између сличности и сродности организама на 

примерима конвергенције и дивергенције;  

 идентификује трофички ниво организма у мрежи  исхране; 

 предложи акције заштите биодиверзитета и учествује у њима. 

БИ.1.4.1 

БИ 1.4.3 

БИ. 2.4.1 

БИ. 3.4.3 

БИ. 1.6.3 

Српски језик и 

књижевност 

географија, 

математика, 

ликовна култура, 

информатика и 

рачунарство. 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

 анализира задати јеловник са аспекта уравнотежене и разноврсне исхране; 

 идентификује поремећаје исхране на основу типичних симптома 

(гојазност, анорексија, булимија); 

 планира време за рад, одмор и рекреацију; 

 доведе у везу измењено понашање људи са коришћењем психоактивних 

супстанци; 

 аргументује предности вакцинације; 

 примени поступке збрињавања лакших облика крварења; 

 расправља о различитости међу људима са аспекта генетичке 

варијабилности, толеранције и прихватања различитости. 

БИ. 1.5.3 

БИ. 2.5.4 

БИ. 3.5.4 

БИ. 3.6.2 

Српски језик и 

књижевност, 

домаћинство, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија 
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у екосистему и човек и здравље. (Исходи за шесту област посматрање, мерење и експеримент у биологији су распоређени у 

претходних пет, сходно планираним активностима). Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су 

стекли учећи биологију и друге предмете. 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. Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је да наставник познајући специфичности начина учења својих 

ученика  планира и прилагођава наставне активности. У настави оријентисаној на постизање исхода предност имају групни начин 

рада, рад у пару и индивидуализована настава. Ови начини организације наставе помажу ученицима да науче како се учи, да 

напредују у учењу сопственим темпом, да развијају унутрашњу мотивацију (потребу за сазнавањем) и иницијативу, да развијају 

вештину комуникације, аргументовани дијалог, толерантно понашање и солидарност. Користе ће се активни начини учења, као што је 

комбинација програмиране наставе  и проблемске наставе  или учење путем открића, што омогућава развој унутрашње 

мотивације,које отвара нове идеје и могућа решења проблема.  

У остваривању наставе потребно је подстицати радозналост, аргументовање, креативност, истрајност, одговорност, аутономно 

мишљење, сарадњу, једнакост међу половима, уважавање и прихватање различитости. У наставикоришћемо доступна  ИКТ решења: 

eucionica.rs/novilogos, Е- уџбеник, PDF- уџбеник. За презентовање резултанта блог: blogpriroda.wordpress.com,  fb.групу:Učenicioš 

vukkaradžić žitkovac ( biolozi) ifb.страну Biološkikutak.Препорука је да се ИКТ користи за прикупљање, обраду података и табеларно и 

графичко  представљање резултата истраживања или огледа, када се ученици оспособе за њено коришћење на часовима предмета 

Информатика и рачунарство и Техника и технологија. 

Током рада са ученици да користећемо  лабораторијски прибор (пинцете, капаљке, лабораторијске чаше, сахатно стакло и сл.) 

и опрему за теренски рад у мери у којој је школа опремљена. У случају да прибор не постоји,  надоместитићемо предметима за 

свакодневну употребу (пинцете, капалице са флашице за лек...).  

Препоручени садржаји биологије у седмон разреду пружају могућности  да на пример, ученици могу кроз вежбу на часу да 

групишу организме приказане на фотографијама, према задатим критеријумима (до нивоа кола/класе). На тај начин,  ученици мoћи дa 

неки oргaнизaм из сoпствeнoг oкружeњa (нпр. пaукa, птицу, инсeкта, гoлoсeмeницу, скривeнoсeмeницу...) сврстaју у одређену 

групу.За прикупљање  податке о различитим врстама које живе на различитим стаништимапрепорука је да се користе теренска 

истраживања у паровима/групи. 

За достизање исхода предлажу се и акције заштите биодиверзитета и учешће у њима.На основу позитивних примера деловања 

човека на животну средину, ученици треба да осмисле предлоге. 

Посебна пажњу усмерићемо на здраве стилове живота. За аргументацију предности вакцинацијетребало би обрадити  особине и грађу 

вируса, као и начине преношења и превенције најчешћих вирусних болести. 

Током обраде правила чувања и припремања намирница  ученици ће допунити знања о правилној исхрани стечена у 5. 

разреду, делом у настави биологије, а делом кроз предмет Физичко и здравствено васпитање. Када ученици стекну знања о 

https://www.eucionica.rs/novilogos
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поремећајима исхране, моћи ће, у складу са тим, да процене сопствене животне навике. Стицање умења прављења плана дневних и 

недељних активности које ће посветити раду, одмору и рекреацији,  може се обрађивати и кроз вршњачку едукацију. Отворена 

дискусија са ученицима у којем они излажу своје мишљење, ставове и животно искуство, могао би бити један од начина обраде 

градива.  

Потребно је да ученик/ ученици знају да коришћење психоактивних супстанци доводи до физичке и психичке зависности, у којој 

мери је то штетно за појединца, породицу и друштво, као и да зна коме се треба обратити за помоћ и лечење од зависности. Могући 

начини за достизање исхода доведе у везу измењено понашање људи са коришћењем психоактивних супстанцису емитовање 

едукативних филмова и гостовање стручњака  и појединаца са  животним искуством.  

 

Праћење и вредновањенаставе и учења: 

 

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

учења) и сопствени рад. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое исхода и начине 

оцењивања. 

 

Нивои исхода Одговарајући начи оцењивања 

Памћење ( навести, препознати, идентификовати...) Објективни тестови са допуњавањем кратких одговора, задаци 

са означавањем, задаци вишеструког избора, спаривање 

појимова. 

Разумевање ( навести пример, упоредити, објаснити, 

препричати...) 

Дискусија на часу, мапе појимова, проблемски задаци, 

симулације. 

Анализирање ( систематизовати, приписати, разликовати...) Дебате, истраживачки радови, есеји, решавање проблема. 

Евалуирање ( проценити, критиковати, проверити..) Дневници рада ученика,критички прикази, проблемски задаци. 

Креирање ( поставити хипотезу,  планирати...) Експерименти, истраживачки пројекти. 

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 знања и вештина наученог истраживања ученици би требало да решавају задатке који садрже  неке 

аспекте истраживачког рада и новине тако да ученици могу да примене стечена знања и вештине. У вредновању наученог, поред 
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усменог испитивања, најчешће се користе тестови знања. У формативном вредновању наставник би требало да промовише групни 

дијалог, користи питања да би помогао развоју ђачких идеја, даје ученицима повратне информацијеа повратне информације добијене 

од ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмената за формативно 

вредновање зависи од врсте активности која се вреднује.У процесу оцењивања можемо користити педагошку свеску или  порфолијо 

(збирка докумената и евиденција о процесу и продуктима рад ученика, уз коментаре и препоруке) као извор података и  показатеља о 

напредовању ученика. Портфолијо  пружа поуздани увид у различите облати постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша своје 

резултате учења. Оцењивање је у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, са којим се 

ученици упознају. 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, себе и сопствени рад. Све што се 

покаже добрим и корисним наставник ће користи и у даљој наставној пракси, а све што сепокаже недовољно ефикасно требало би 

унапредити. 
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7.10 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА  
 

Разред: седми 

 

Циљ: наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 

одговарујићих стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 

садржаје,као и  

 развијање функционалне  хемијске писмености 

 разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова,теорија,модела и закона 

 развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина,хемијских симбола,формула и једначина 

 развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања 

 развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

 развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 

 развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима(уцбеник,научно популарни 

чланци, интернет) 

  развијање свести о важности одговорног односа према животној средини,одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања 

различитих супстанци у свакодневном животу 

 развијање радозналости,потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу хемије 

 развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

Хемија као 

експериментална 

наука и хемија у свету 

око нас 

Ученик треба да-разуме шта је предмет изучавања хемије,-

схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава 

појаве и промене у природи 

-идентификује и објашњава појмове који повезују хемију са 

другим наукама и различитим професијама,и принципима 

одрживог развоја 

ХЕ 1.1.1,ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.2.6.2,ХЕ.2.6.3 

Биологија, 

физика, 

математика, 

техника и технологија 

Хемијска Ученик треба да зна да правилно рукује лабораторијским ХЕ.1.2.1.  ХЕ.1.2.2. Биологија, 
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лабораторија посуђем,прибором и супстанцама,и повезује одговоран однос 

према здрављу и животној средини 

-експериментално појединачно и у групи испита,опише и 

објасни физичка и хемијска својства супстанци, и физичке и 

хемијске промене супстанци 

-повезује физичка и хемијска својства супстанци са променом 

у свакодневном животу и различитим професијама 

ХЕ.1.2.3. ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5.  ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.2.1. ХЕ.3.2.1. 

ХЕ.3.2.2.  ХЕ.3.2.3  

физика, 

математика, 

техника и технологија 

Атоми и хемијски 

елементи 

Ученик треба да- зна да је атом најмања честица 

хемиј.елемента,-разуме квалитативно и квантитативно 

значење хемијских симбола,-зна структуру атома,језгро и 

омотач језгра као и честице протони,неутрони и 

електрони,зна њихов однос маса и наелектрисање,-разликује 7 

енергетска нивоа,-разуме како су својства елемента и његов 

полозај у ПС условљени атомским бројем,-уме да користи 

податке дате у таблици ПСЕ,-разуме да су основне честице 

које изграђују супстанце атоми,молекули и јони,-  

ХЕ.1.1.1.  ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.3  ХЕ.1.1.4 

ХЕ.1.1.5.  ХЕ.1,1.6. 

ХЕ.1.1.8.  ХЕ.1.1.10 

ХЕ.1.1.11 ХЕ.1.5.1 

ХЕ.2.1.1.  ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.1.4.  ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4.  ХЕ.3.1.7. 

Физика, 

математика 

Молекули елемената 

и молекули 

једињења,јони и 

јонска једињења 

-разликује типове хемијских веза,препознаје тип хемијске везе 

у супстанцама и повезује са својствима тих супстанци,-разуме 

да су основне честице које изграђују супстанце 

атоми,молекули и јони,- зна шта је јонска и ковалентна веза,-

да разликује атоме,молекуле и јоне,-зна шта је валенца 

елемената и уме да на основу формуле једињења одреди 

валенцу елемената и обрнуто,-да израчуна релативну 

молекулску масу,-зна да се у хемији користе 

електронске,структурне и молекулске формуле и разуме 

њихово значење  

ХЕ.1.1.1.  ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.3  ХЕ.1.1.4 

ХЕ.1.1.5.  ХЕ.1,1.6. 

ХЕ.1.1.8.  ХЕ.1.1.10 

ХЕ.1.1.11 ХЕ.1.5.1 

ХЕ.2.1.1.  ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.1.4.  ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4.  ХЕ.3.1.7. 

Физика, 

математика, 

биологија 

Хомогене и 

хетерогене смеше 

Ученик треба да –разуме појам раствора и растворљивост,-

разуме и разликује засићен,незасићен и презасићен раствор,-

уме да израчуна процентну концентрацију раствора,-разликује 

воду као једињење од примера вода у природи које су смеше,-

разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и 

поларном ковалентном везом,и да зна значај воде за живот,-

ХЕ.1.1.1.  ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.4  ХЕ.1.1.5 

ХЕ.1.1.6.  ХЕ.1.1.7. 

ХЕ.1.1.8.  ХЕ.1.1.10 

ХЕ.1.1.12 ХЕ.1.6.1 

ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.1.1. 

Физика, 

математика 
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зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од загађења ХЕ.2.1.3.  ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.2.1.7. ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.2.1.10 ХЕ.2.6.2. 

ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.1.1. 

ХЕ.3.1.2.  ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.5.  ХЕ.3.1.9. 

ХЕ.3.6.4. 

Хемијске реакције и 

хемијске једначине 

Ученик треба да-зна да се хемијским симболима и формулама 

представљају супстанце,а једначинама хемијске промене 

(реакције) 

-примењује знање о Закону о одржању масе при писању 

једначина хемијских реакција     

ХЕ.1.1.3  ХЕ.1.1.7. 

ХЕ.1.1.8.  ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.1.10 ХЕ.1.1.12 

ХЕ.2.1.2. ХЕ.2.1.3. 

ХЕ.2.1.4.  ХЕ.2.1.7. 

ХЕ.2.1.8.  ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.3.1.3.  ХЕ.3.1.5. 

ХЕ.3.1.8.  ХЕ.3.1.9. 

Физика, 

математика 

Израчунавање у 

хемији 

-разуме појмове релативна атомска маса и релативна 

молекулска маса-разуме Закон сталних масених односа,-

разликује два основна типа хемијских реакција-синтеза и 

анализа,-разликује појам масе од појма количине супстанце,-

зна на основу формуле да израчуна моларну масу супстанце,-

зна да хемијским једначинама приказе једноставне хемијске 

реакције,  -изводи једноставна израчунавања на основу 

једначине хемијске реакције 

ХЕ.1.1.3  ХЕ.1.1.7 

ХЕ.1.1.8.  ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.1.10 ХЕ.1.1.12 

ХЕ.2.1.2. ХЕ.2.1.3. 

ХЕ.2.1.4.  ХЕ.2.1.7. 

ХЕ.2.1.8.  ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.3.1.3.  ХЕ.3.1.5. 

ХЕ.3.1.8.  ХЕ.3.1.9. 

Физика, 

математика, 

биологија 

Водоник и 

кисеоник,њихова 

једињења,соли 

-опише и објасни физичка и хемијска својства водоника и 

кисеоника- 

-разликује оксиде,киселине,хидроксиде и соли на основу 

формуле и назива,и опише основна својства ових класа 

једињења 

-индикаторима испита и на рН скали процени киселост 

раствора 

-тумачи ознаке са амбалаже супстанци-комерцијалних 

производа 

ХЕ.1.1.2,ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8,ХЕ.1.2.1. 

ХЕ1.2.2,ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5.,ХЕ.1.2.6.  

ХЕ.1.1.12,ХЕ.1.2.10 

ХЕ.2.2.1,ХЕ.2.2.2. 

ХЕ.2.6.1,ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.2.2,ХЕ.3.2.3. 

ХЕ.3.2.4,ХЕ.3.2.5 

Биологија, 

математика, 

физика, 

техника и технологија 
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Начин остваривања програма: 

 

Континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака,према њима формулисати 

циљеве часа и изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и вештине) 

Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу. Наставни програм предмета хемије је организован тако да у седмом 

разреду изучавају садржаје из опште хемије кроз пет области програм се остварује на редовној, допунској и додатној настави. Рад 

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

шта је ученик у стању да разуме и примени. Користе се различите активности и методе за остваривање задатака. Од метода рада 

примењују се монолошка, дијалошка, демонстрациона, метода самосталних ученичких радова,а као облици рада примењују се 

фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима. Редовна настава остварује се теориски и практично. У оквиру теориског дела 

ученици се стално подстичу да се укључе у диалог са наставником,да повезује садржаје,нарочито са примерима из свакодневног 

живота,као и са претходним 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 лабораториским посуђем и прибором, хемикалијама, моделима 

атома, компјутером и интернетом. Осим редовне наставе организује се и допунска и додатна настава. Циљ допунске наставе је 

пружање помоћи ученицима који спорије напредују и показују слабије резултате,такође се организује ученик-ученик. На часовима 

додатне наставе ради се са ученицима који показују посебна интересовања за одређене области хемије и циљ ових часова је припрема 

ученика за такмичења која организује Српско хемиско друштво. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Утврдити степен усвојености ученикових знања,умења и навика,однос према учењу,и испуњавање одређених норми и сл 

.може се утврдити оцењивањем. То је континуирани процес и треба га изводити на сваком часу хемије. Поступак оцењивања се врши 

на начин утврђен прописима како би се пратио образовно-васпитни развој ученика и одредио ниво који је он у вези са тим постигао. 

Оцењивање ученика се врши сумативним и формативним оценама. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за 

формативно оцењивање,односно регистровање напретка ученика. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за 

напредовање код ученика,а не истицање њихових грешака. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и 

оцењивање буду познати ученицима. Рад ученика и вредновање тог рада се прати и кроз коришћење педагошке свеске. Ученицима ће 

се оцена образложити и уједно указати на чему треба више радити.у процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности 

ученика. Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани бројчаном оценом. Могућа средства 

сумативног оцењивања су контролни задаци,петнестоминутне вежбе. Могућа средства формативног оцењивања су активности на 

часу израда презентације,самоевалуација.  
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7.11 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  
 

Разред : седми 

 

Циљ: Учење технике и технологије има за циљ да ученик развије техничко-технолошку писменост, одговорност према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 

Област / Тема Исходи 
Корелација са другим 

предметима 

Животно и радно 

окружење 

Ученик ће бити у стању да: повеже развој машина и њихов допринос 

развоју квалитета живота и рада, да повеже ергономију са здрављем и 

конфором људи при употреби техничких средстава, да анализира да 

ли је коришћење одређене технике и технологије у складу са 

очувањем животне средине, да истражи могућности смањења 

потрошње  енергије у домаћинству . 

Историја, информатика и 

рачунарство, биологија, 

физика, српски језик и 

књижевност 

Саобраћај Ученик ће бити у стању да: разликује врсте транспортних машина, 

повезује занимања у области машинтсва са сопственим 

интересовањима,повеже подсистеме код возила друмског саобраћаја 

са њиховом улогом, провери техничку исправност бицикла, 

демонстрира поступке одржавања бицикла и мопеда. 

српски језик и књижевност 

историја 

информатика и рачунарство 

географија 

физика 

математика 
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Техничка и дигитална 

писменост 

Ученик ће бити у стању да: самостално црта скицом и техничким 

цртежом предмете користећи  ортогонално и просторно приказивање , 

да користи CAD технологију за креирање техничке документације,да 

образложи предности употребе 3D штампе у изради 

тродимензионалних модела,  да управља моделима користећи 

рачунар, да објасни улогу основних компоненти рачунара, таблета, 

паметних телефона и осталих савремених ИКТ  уређаја 

српски језик и књижевност 

историја 

информатика и рачунарство 

географија 

физика 

математика 

Ресурси ипроизводња Ученик ће бити у стању да: аргументује значај рационалног 

коришћења расположивих ресурса на Земљи, идентификује 

материјале који се користе у машинству и на основу њихових својства 

процењује могућности примене, користи прибор за мерење у 

машинству водећи рачуна о прецизности мерења, врши операције 

обраде материјала који се користе у машинству, помоћу одговарајућих 

алата, прибора и машина и примени одговарајуће мере заштите на 

раду, да објасни улогу одређених елемената машина и механизама на 

једноставном примеру, образложи значај примене савремених машина 

у машинској индустрији и предности роботизације производних 

процеса, да објасни основе конструкције робота, да класификује 

погонске машине –моторе и повеже их са њиховом применом 

историја 

информатика и рачунарство 

математика 

ликовна култура 

физика 

хемија 

Конструкторско 

моделовање 

Ученик ће бити у стању да: самостално/тимски истражи и реши задати 

проблем у оквиру пројекта, изради производ у складу са принципима 

безбедности на раду, тимски представи идеју, поступак израде и 

производ , креира рекламу за израду производа, врши е-

коресподенцију  у складу са правилима и препорукама са циљем  

унапређења продаје, да процењује свој рад и рад других на основу 

постављених критеријума (прецизност, педантност и сл.) 

информатика и рачунарство 

 математика 

физика 

српски језик и књижевност 

енглески језик 

ликовна култура 
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Начин остваривања програма: 
 

Ученици у седмом разреду долазе са извесним знањем из технике и технологије која су стекли у предходним разредима, као и 

са одређеним животним искуствима у коришћењу различитих уређаја и учествовања у саобраћају.  

На томе треба градити даље стицање знања , овладавање вештина, формирање правилног става према техници и технологији. 

Ученике треба увести у свет машина и механизама, при чему они требају да стекну правилан одос према животном и радном 

окружењу, да упознају и заитересују се за саобраћајна превозна средства и њихову примену у свакодневном животу, да искажу своје 

техничке способности у техничком цртању и да то примене у раду са програмима за цртање на рачунару, да разумеју који су 

природни ресурси на Земљи и који материјали  и у ком облику се могу примењивати у производњи машина и механизама као и да 

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

изради конструкторских модела у школској радионици. 

Настава ће се изводити у кабинету,  радионици и на саобраћајном  полигону.Такође настава ће се реализовати  (уколико 

постоје услови) кроз  посете  музејима технике, сајмовима и обиласцима производних погона. У остваривању наставе користи ће се  

мултимедијални програми  и  интернет ресурси, као и алати који постоје у кабинету,  апарати из домаћинства,  технички апарати и 

ИКТ уређаји. 

Настава ће се остварити кроз редовне часове и кроз секцију „Шта знаш о саобраћају“. 

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. 
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7.12 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Разред: седми 

 

Циљ: Учење информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у 

дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Област / Тема Исходи 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

ИКТ 

 Разликује визуелну презентацију и логичку структуру текста 

 Користи алате за стилско обележавање докумената и креирање прегледа 

садржаја у програму за обраду текста 

 Објасни принципе растерске и векторске графике и модела приказа боја 

 Креира растерску слику у изабраном програму 

 Креира векторску слику у изабраном програму 

 Користи алате за уређивање и трансформацију слике 

Техника и 

технологија 

Ликовно васпитање 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 Креира гиф анимацију 

 Креира видео – записе коришћењем алата за снимање екрана 

 Разликује појмове URL, DNS, IP адреса 

 Објасни појмове хипервеза и хипертекст 

 Креира, форматира и шаље електронску пошту 

Техника и 

технологија 

Ликовно васпитање 

РАЧУНАРСТВО 

 Обавља  електронску комуникацију на сигуран, етичкки одговоран и 

безбедан начин водећи рачуна о приватности 

 Препозна непримерени садржај, нежељене контакте и адекватно се 

заштити 

 Сараднички креира и дели документе у облаку водећи рачуна о 

одговарајућим нивоима приступа 

 Подешава хипервезе према делу садржаја, другом документу или веб 

локацији 

Техника и 

технологија 

Математика 

Ликовно васпитање 
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ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 

 Уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског језика 

исцртава елементе 2Д графике  

 Употребљава петље и генератор насумичних бројева за исцртавање 

сложенијих облика 

 Планира, опише и имплементира решење једноставним програмом 

 Проналази грешке у програму 

 Сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка 

 Креира, уређује и структуира дигиталне садржаје који комбинују текст, 

слике, линкове, табле и анимације 

 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. 

Техника и 

технологија 

Математика 

Ликовно васпитање 

 

Начин остваривања програма: 

 

Информационо-комуникационе технологије 

 

Ову наставну тему започети радом на документу који представља рекапитулацију онога што су ученици радили у претходна 2 

разреда. Наставник припрема текстуални документ, даје инструкције о даљем раду и локацији на којој је документ постављен. 

Ученици треба да нађу и отворе овај документ у изабраном текст процесору, да прочитају текст и логички га уреде, доделе му 

одговарајуће стилове, идеално до 3 нивоа дубине. Наставник треба да представи технику израде прегледа садржајног текст 

документа, а ученици да је примене на документу који су логички структуирали. 

У сегменту креирања и обраде дигиталне слике, ученцима треба објаснити карактеристике векторског и растерског 

представљања слике на рачунару. Представити RGB и CMYK палете боја. Увести питање одговарајуће резолуције графичке датотеке 

у контексту конкретне потребе – штампање или коришћење на дигиталном уређају, односно постављање на интернету. 

Представити алате за селекцију и основне корекције дигиталних слика и фотографија као што су промена нивоа светлости, 

контраста и обојености. Увести могућност примене филтера. 

Упознати ученике са карактеристикама радног окружења одабраног програма за креирање и обраду векторске графике. 
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Код цртања основних графичких елемената објаснити принцип коришћења основних алата. У одабраном алату за израду 2Д 

анимација, на већ припремљеној групи слика сачуваној у гиф формату, омогућити ученицима да направе анимирану слику.  

Дигитална писменост 

Подсетити ученике на значење појмова који су представљени скраћеницама IP адреса и URL, затим појмова клијент и сервер у 

мрежном окружењу, домен, назив интернет домена, веб адреса и њихову узајамну везу. Представити значење појмова: ДНС сервис и 

ДНС сервер. 

Представити интернет сервис електронска пошта. Објаснизи значење појма електронска пошта, описати и демонстрирати 

поступак креирања налога за електронску пошту, објаснити остале појмове који су везани за електронску пошту (наслов поруке, 

адреса примаоца итд.) 

Пројектни задатак за теме ИКТ и Дигитална писменост 

При реализацији првог пројектног задатка, наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу 

теме, расположивим ресурсима. Ученици заједно са наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему 

наставник наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења. 

Рачунарство 

Упознати ученике са библиотеком за 2Д графику која ће бити коришћена у настави. Увести појам координатног система 

прозора, описати сличности и разлике у односу на традиционални систем који се користи у математици. Објаснити исцртавање 

основних примитива. Објаснити и поступак цртања сложенијих облика. Ако наставник процени да је могуће са одређеним ученицима 

одрадити амбициозније пројекте то може урадити током додатне, пројектне наставе или редовне наставе тако да ти талентовани 

ученици раде прилагођеном програму. 

Пројектни задатак из области рачунарство 

Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или адаптацију унапред датог програма у 

циљу решавања пројектног задатка. За реализацију наставног пројекта могуће је користити рачунар или други програмбилни физички 

уређај. Теме пројекта треба осмислити тако да подржавају функционализацију знања ученика стечених учењем различитих предмета. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднује 

се и процес и продукти учења. 

Будући да предмет информатика и рачунарство у седмом разреду треба, првенствено да развије вештине, навике, вредносне 

ставове и стилове понашања, требало би и вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а 

мање ка тестовима знања. 

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. Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на 
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основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да 

предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности 

коришћења портфолија су вишеструке: омогућава континуирано и систематично праћење напредовања, подстиче развој ученика, 

представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја, предствља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, 

пружа прецизнијиувид у различите области постигнућа ученика. Већи број ометајућих фактора у успостављању критеријума 

оцењивања је решив успостављањем сарадње наставника са тручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. 

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично користити 

првенствено за увежбавање и утврђивање, а мање за формирање коначних оцена. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже ученику да разуме 

грешке и побољша свој резултат. 

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију за менторски 

рад са ученицима који учествују на такмичења из овог предмета. 
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7.13 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  

Разред: седми 

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 редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНА 

ПОВЕЗИВАЊА 

Физичке способности 

 примени једноставн комплексе простих и 
општеприпремних вежби. 

 сврсиходно користи научене вежбе у спорту, рекреацији 
и различитим ситуацијама. 

 упореди резултате тестирања са вредностима за свој 
узраст и сагледа сопствени моторички напредак уз 

помоћ наставника. 

 примени ниво усвојене технике кретања у игри, спрту и 
свакодневном животу. 

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 

ДИСЦИПЛИ

НЕ 

Атлетика 

 примени атлетске дисциплине у складу са правилима. 

 доводи у везу развој физичких способности са 

атлетским дисциплинама. 

 примени атлетске дисциплине у складу са правилима. 

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 и 

рачунарство 
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Спортска 

гимнастика 

 одржава стабилну и динамичкуравнотежу у 

различитим кретањима изводи ротације тела. 

 примени вежбе из гимнастике за развој моторичке 

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 

Музичка култура 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

 изведе елементе одбојкашке технике; 

 примени основна правила одбојке; 

 користи елементе технике у игри; 

 примени основне тактичке елементе спортских игара; 

 учествује на такмичењима између одељења; 

ФВ.1.1.1 

ФВ.1.1.2 

ФВ.2.1.1 

ФВ.2.1.2. 

ФВ.3.1.1. 

ФВ.3.1.2 

Биологија 

Музичка култура 

Плес и 

ритмика. 

 изведе кретање вежбе и кратке саставе уз музичку 

пратњу. 

 игра народно коло изведе кретања у различитом ритму. 

 изведе основне кораке плеса из народне традиције 

других култура. 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.2.1.18. 

ФВ.2.1.19. 

ФВ.3.1.16. 

Биологија 

Географија 

Информатика и 

рачунарство 
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ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСВЕНА 

КУЛТУРА 

(реализује се 

кроз све 

наставне 

области и теме 

уз практичан 

рад) 

Физичко 

вежбање и 

спорт. 

 процени ниво сопствене дневне физичке активности; 

 користи различите вежбе за побољшање својих 

физичких способности; 

 процени последице недовољне физичке активности; 

 поштује правила понашања; 

 примени мере безбедности током вежбања; 

 одговорно се односи према справама за рад. 

 примени поштује правила спртске игре; 

 навија и бодри учеснике на такмичењима; 

 користи различите изворе информација за упознавања 

са разноврсним облицима активности; 

 прихвати пораз и победу, примењује научено у 

животу; 

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 

 наведе утицаје физичког васпитања на здравље. 

 разлика здраве и нездаве начине исхране. 

 направи недељни јеловник уз помоћ  наставника; 

 примењује здравствене и хигијенске мере. 

 препозна врсту повреде;  

 правилно реагује у случају повреде; 

 чува животну средину током вежбања, препознаје 

последице дувана, алкохола иштетних енергетских 

напитака; 

 користи здраве намирнице у исхрани,препознаје 

лепоту покрета,кретања у физичком вежбању и 

спорту,направ и план дневних активности; 

ФВ.1.3.1 

ФВ.1.3.3 

ФВ.2.2.3 

Биологија 

Географија 

Информатика и 

рачунарство 
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НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Физичко и здравствено васпитање заснива се на јединству наставних и ванаставних облика рада, као основне препоставке за 

остваривање циља кроз достизање исходаи стандарада овог васпитног образовног подручија. 

 А. Часови физиког и здравственог васпитања. 

 Б. Недеља школског спорта. 

 В. Школска и ваншколска такмичења. 

 Г. Корективно педагошки рад. 

 А. Часови физичког и здравственог васпитања подељена су у три наставне области. 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ 

I.Физичке способности 

 развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном делу часа путем вежби обликовања. 

 подстицање ученика на самостално вежбање; 

 правилно држање тела; 

 програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада; 

 праћење , вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за праћење 

физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања (Завод за вредновање квлитета 

образовања и васпитања, 2016). 

II.Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

 усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основнихи проширених  програмских садржаја 

 усвајање знања, умења и навика и примена у спорту; 

 ученици који нису у стању да усвоје неке од садржаја; 

 уколико ученик не достигне исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду; 
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III.   Физичка и здравствена култура 

 достизање исхода ове наставне обласи, ученици стичу знања, вештине, ставове о вежбању, физичком васпитању, спорту, 

рекреацији и здрављу; 

 посебне испланиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се не посредно пре, током и након вежбања; 

 ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у Физичкоми здравственом васпитању. 

I  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Дефинисани исходи су основни и незаобилази процес планирања наставе и учења. 

Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада је одредити временску динамику у односу на 

бављење појединим исходима током школске године.Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи 

током једног или више часова, већ је ту сврху потребно реализовати различите активности током школске године. 

Облици наставе 

А. Теоријска настава до 5 часова. 

- посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију наставе у 

просторима за вежбање или алтернативним  објектима као први час и полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују садржаји 

предвиђеним темама Физичког вежбања и спорта. 

Б. Практична настава. 103-108 часова. 

- број часова по темама планира се на основу: процене сложености садржаја за ученике и услва 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. 
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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. 

Препоручени садржаји за развој физичких способности ученика. 

1. Развој снаге 

2. Развој покретљивости 

3. Развој аеоробне издржљивости 

4. Развој координације 

5. Развој брзине екзплозивне снаге 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

1. Атлетика 

2. Гимнастика 

3. Одбојка 

4. Футсал 

5. Рукомет 

6. Кошарка 

7. Активности по избору 

8. Плес и ритмика 

9. Полигони 
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10. Тестирање и мерење 

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 вредности и начин њиховог тумачења, 

организација и протокол тестирања као педагошке импликације детаљно су објашњење у наведеном приручник 

Физичка и здравствена култура 

Ова наставна област реализује се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне теме 

Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање. 

Основне карактеристике часова: 

 јасноћа наставног процеса; 

 оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

 избор рационалног облика и метода рада; 

 избор вежби; 

 функционалана повезаност свих делова часа; 

Уколики на часу вежбају два одељења наставе се се спроводи одвојено за ученице и ученике. 

 Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања. 

Ученик ослобођен од практичног дела програма за одређени период, полугодиште или целу школску годину на основу 

препоруке изабраног лекара.Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима.За рад са ослобођеним 

ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и 

корелацији са садржајима.Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

 суде, воде статистику, региструју резултат; 

 направе едукативни постер или електронску презентацију; 

 прате и евидентирају активност ученика; 
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Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у складу са њиховим могућностима и врстом инвалидитета. 

III   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креитање захтева којима се може 

утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходима. Исходи помажу наставницима у праћењу, прикупљању 

и бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористи исходе наставник, сам осмишљава у односу на то који се 

начин праћења и процену који се њему чини најрационалнијим и најкориснијим. Поред постојање исхода олакшава и извештавање 

родитеља о раду и напредовању ученика. 

У процесу праћења ученика пожељно је користити  лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада ученика, 

уз коментаре и препоруке) као извор података и показатеље о напредовању ученика уз еволуцију. 

Предност коришћења личног картона ученика су вишеструке:омогућава праћење напредовања,представља увид у праћење 

различитих аспеката учења и развоја,пружа прецозни увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 

3. Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата. 
4. Приказ три комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), са и без рекивизита. 

5. Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике). 
6. Индивидуални напредак моторичких способности. 

ВАНАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

План и програм ових активности предлаже стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског програма. 

Секције 

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзи материјалне и просторне 

услове рада, узрасне карактеристике и способности ученике. 

Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, 

школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата 

-такмичење у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика; 

-културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља; 

-ђачке трибине и радионице 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће Физичког и здравственог васпитања. 
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Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи обавезна 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. 

ДНЕВНИК РАДА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Планови рада Физичко и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: 

 план рада стручног већа; 

 годишњи план; 

 месечни оперативни план; 

 план ванчасовних и ваншколских активности; 

Писање припреме. 

Радни картон. 

Педагошку документацију наставник сачињава у електронској или писаној форми.  
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7.14 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Разред: седми 

 

Циљ: Упознати ученике са основним елементима хришћанске вере. Упознати ученике са паганским митовима и легендама о 

вечном животу. Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. 

 

Област / Тема Исходи Корелацијасадругимпредметима 

I УВОД 
Упознавање са планом рада и методама 

које ће се користити 
- 

II – БОГОПОЗНАЊЕ 

Овладавање основним хришћанским 

појмовима попут: стварања света и човека; 

стварање човека по „образу“ и „подобију“ 

Божијем 

Биологија, Географија, Физика, 

Ликовна култура 

III –ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ 

ХРИСТОВЕ 

Упознавање са појмом заједнице, са 

нарочитим акцентом на ону литургијско-

евхаристијског карактера. 

Музичка култура, Српски језик, 

Грађанско васпитање 

IV - СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ 

ЦРКВЕ 

Разумевање појма евхаристијског 

заједништва са Богом, људима и природом. 
Историја, Биологија, Српски језик 

V - СРПСКА ЦРКВА КРОЗ 

ВЕКОВЕ 

Усвајање нових сазнања о хр. метаноји и 

преображењу свега кроз литургијски и 

хеортолошки етос 

Музичка култура, Информатика и 

рачунарство 
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Начин остваривања програма: 

 

Узимајући у обзир захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка 

решења, требало би водити рачуна о психолошким чиниоцима извођења наставе, тј. о 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 вредновање наставе и учења: 

 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености 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 испитивањем 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 (БОГ СТВАРА СВЕТ И ЧОВЕКА, 

БОГ НАС ВОЛИ, ЗАЈЕДНИЦА БОГА И СВЕТА КРОЗ ЧОВЕКА, ЛИТУРГИЈА - ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ, ЧОВЕК И ПРИРОДА) 
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7.15 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ :  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 
Разред: Седми 

 

Циљ: Циљ  учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем  и практиковањем основних принципа, вредности процедура 

грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других  и спреман да активно делује у 

заједници. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ МЕЂУПРЕДМЕТНА ПОВЕЗИВАЊА 

Људска права 

Карактеристике 

људских права 

 Наведе и опише основне карактеристике људских права 

 Својим речима опише везу између права појединаца и општег 
добра 

 Дискутује о односу права и правде и о сукобу права 

 Образложи личну одговорност у заштити свог здравља 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Демократско 

друштво 

Политичке странке 

 Образложи сврху постојања политичких странака 

 Аргументује потребу ограничења контроле власти 

 Наведе кораке од предлагања до усвајања закона 

 Образложи пример могућности утицаја грађана на одлуке 
Народне скупштине 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Процеси у 

савременом свету 

Припадност групи 

 Препозна и одупре се различитим облицима вршњачког 
притиска 

 Препозна опасност када се нађе у великој групи људи и 
заштити се 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Грађански 

активизам 

Симулација Народне 

скупштине 

 Учествује у организацији, реализацији и евалуацији симулације 
Народне скупштине 

 У дискусији показује вештину активног слушања, износи свој 
став заснован на аргументима, комуникација на конструктиван 

начин 

 Проналази, критички разматра и користи информације из 
различитих извора 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Историја 
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Начин остваривања програма 

 

Изборни програм Грађанског васпитања за седми  разред, организован је по моделу спирале што значи да су садржаји дати у 

четири области (Људска права, Демократско друштво,Процес у савременом свету и Грађански активизам),али се они проширују и 

продубљују, а исходи се надграђују или се, ако је у питању вештина даље развијају.Све четири области су јако важне а наставник их у 

непосредном раду са ученицима интегрише  јер између њих постоји природна веза.У програму су наведену садржаји које наставник 

може да допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и плану сопственог рада али увек имајући у виду исходе које 

треба остварити.Они су тако дати да одговорају узрасту ученику.Најчешће су исходи дати на нивоу примене што значи да се знање и 

разумевање подразумевају јер без тога нема примене.Редослед исхода не исказује њихову важност.Остваривање једног исхода 

доприноси остваривању других исхода.Посебност Грађанског васпитања што је оно део ширег концепта образовања и грађанског 

друштва и утом смислу је тесно повезано са другим предметима. 

У процесу планирања наставе и учења наставник руководи превасходно исходима које ученик треба да достигну.Приликом 

осмишљавања активности како наставника тако ученик. Њихово остваривање одвија се постепено и спонтано са тенденцијом да 

ученици  аутентично развијају пожељне облике понашања. 

У оквиру прве области  ученици проширују своје знање о правима.За очекивати је да ученици седмог разреда буде 

интересантно да промишљају и разговарају о односу између права и правде јер је то узраст појачање осетљивости на неправду.Тај  

садржај као уостало и све друге треба ученицима приближити кроз конкретне примере из свакодневног живота.Како је концепција 

програма да се из разреда у разред проширује листа права, у седмом разреду ученици се упознају са социјалним правима што се 

логично надовезује на дискусију о правима и правди. 

Садржај из друге области програма обезбеђује наставак увођења у функционисање демократског друштва са фокусом на 

парламент, његову функцију и надлежности, организацију и процедуре.Ученицима треба приближити појмове са којима се они 

свакако сусрели али им нису довољно познати.Ученике треба упознати са скупштинско расправом.Осим тога ученицима треба 

предочити кораке од предлагања закона од његовог усвајања и објављивања.Ученике треба упознати са радом поланика и са њиховим 

правима и одговорностима. 

Како социјални живот седмог разреда сваким даном све богатији садржај треће области на вршњачке групе и вршњачки 

притисак.Вршњаци утичу на вредност које ће млади настојати да остваре на ставове које ће развијати не тежњу за самосталношћу 

прихватање друштвених норми.За активнос у оквиру ове области добро је консултовати психолога и педагога. 

Област Грађански активизам логично се надовезује на садржај из друге области.Уз помоћ наставника ученици треба да припреме 

симулацију Народне скупштине.Да би се таква симулација остварила ученици који ће бити у улози посланика треба да припреме 

питања која се тичу актуелних догађаја у нашој држави. 

Поред симулације у раду са ученицима садржаји програма и дефинисани исходи пружају велике могућности за примену и 

других интерактивних облика рада као што су: радионице, играње, улога, студије случаја, дебате, дискусије, истраживања, промоције. 
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И у овом програму Грађанском васпшитању као и код предходних продукти ученичких имају посебан значај.За остваривање 

овог програма као и свих претходних наставник је врло важан.Он је модел који својим понашањем и организацијом рада на часу даје 

пример и доприноси стварању демократске атмосфере.За реализацију појединих тема могу се користити и филмови.Наставник треба 

да обезбеди да на часу свакуи ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитости уз обавезу да поштује и уважи 

друге и другачије погледе и мишљење. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Грађанско васпитање је предмет који се описно оцењује.Закључна оцена из предмета грађанског васпитања је: „истиче се“ 

„добар“, „задовољава“  Континуирано се прати напредовање ученика у достизању исхода посебно оних који се кумулативни и који се 

наводе у програмима за седми разред већ се у претходним програмима али се подразумева да се они и даље подржавају и 

развијају.Како се ближи крај основног образовања и другог циклуса у оквиру њега потребно је што чешће повезивати све оно што је 

рађено.Највећи број ученика похађа Грађанско васпитање многи од њих и свих осам разреда и зато је важан процес обрађивања 

садржаја и провере остварености исхода.Кључни показатељи напредовања у овом изборном програму и з разреда у разред су све 

правилнија употреба термина који се однисе на демократске појаве и процеса исказивање ставова аргументацијом, ненасилна 

комуникација, прихватање различитости, емпатије, све чешће испољава иницијативе, већа сарадљивост. 

Да би вредновање било објективно и у функцији учења потребно је користити различите начине и приступе у праћењу рада 

ученика, бележити и водити евиденцију о учешћу ученика у свим активностима, с обзиром на специфичност предмета и самог начина 

рада (учешће ученика у дискусији, дебати, изради презентација, постера, истраживачки рад, проблемски задаци, припрема есеја, 

студије случаја...) 

Наставник може се користити портфолио (збирка докумената и евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз коментаре 

и препоруке) као извор података. Предност коришћења портфолиа су вишеструке, омогућава континуирано и систематично праћење 

напредовања, подстиче развој ученика, представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја,подршку у оспособљавању 

ученика за самопроцену, пружа увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Вредновање активности, ако је 

тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење и о раду сваког члана понаособ 

(вршњачко оцењивање). Неопходно је дати повратну информацију ученику. То помаже да ученик разуме грешку и побољша свој 

резултат и учење. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. Важно је да наставник континуирано прати и 

вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и сопствени рад. 

.  
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7.16 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  РУСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: Седми 

 

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 Задаци Стандарди 

Корелација са 

другим 

предметима 

Кумиры 

молодёжи 

 развијање интереса за учење руског језика и позитивног односа према 

очувању стечених и ширењу постојећих знања 

 провера сопствених постигнућа 

 развијање позитивног односа према очувњу стечених знања 

 развјање интереса за учење руског језика и упознавање са културолошким 

одликама везнним за Русију 

 стварање добре основе за даље учење руског језика 

 развијање вештине рада у пару 

 разумевање текста на слух и увежбавање нових лексичких и 

комуникативних функција 

 усвајање нове граматике и лексике кроз самостално закључивање 

 развијање комуникативних функција 

 развијање радних навика и осећаја 

 одговорности за редован рад и учење 

 правилна употреба нове лексике 

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.3.1.3. 

ДСТ.3.1.14. 

ДСТ.2.1.21. 

српски језик и 

књижевност, 

музичка култура, 

енлески језик 

Счастливого 

пути 

 разуме краће текстове у којима се описују догађаји 

 и способности у прошлости; 

ДСТ.1.1.3. 

ДСТ.1.1.8. 
Српски језик и 

књижевност, 
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 размени информације у вези са догађајима испособностима у прошлости; 

 опише у неколико краћих, везаних исказа догађај упрошлости; 

 опише неки историјски догађај, историјску личност и сл.; 

 развијање вештине рада у пару и васпитавање културе дијалога 

 разумевање обавештења прекоразгласа 

 развијање интереса за учење руског језика и географских одлика Русије 

 развијање радних навика и осећаја одговорности за редован рад и учење 

 разуме обавештења преко разгласа 

 разуме употребу прилога за место и правац и њихову разлику 

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 

ДСТ.3.1.2 

ДСТ.3.1.7. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

географија, 

математика 

Летняя школа в 

России 

 препознавање познате лексике, извођење и примењивање правила 

 стварање добре основе за даље изучавање језика 

 разуме правилно образовање номинатив множине именица 

 разуме кључне информације 

 разуме промену обрађених именица 

 разуме текст који прочита 

 усваја нову лексику 

 разуме облик императива и како се образује 

 разумевање текста слушањем 

 усвајање редних бројева и увежбавање исказивања година и датума 

 усвајање коњугације глагола есть и дать 

 разуме вид глагола и грађење простог и сложеног будућег времена 

 развијање комуникативних вештина 

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. 

ДСТ.2.2.2. 

ДСТ.3.1.2. 

ДСТ.3.2.1. 

ДСТ.3.1.7. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

Српски језик и 

књижевност 

Мы умеем 

веселиться 

 упознаје се са основним карактеристикама руског празника Масленица 

 усвајање нове лексике на тему Масленица 

 разумевање текста на слух 

ДСТ.1.1.5. 

ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.16. 

Српски језик и 

књижевност 
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 усвајање и увежбавање нових комуникативних функција 

 разуме како пронаћи потребну инфомацију у тексту 

 разуме како да да одричан одговор и да правилно употребљава облике 

негације у руском језику 

 развијање и навка усменог изражавања у вези са темом која се обрађује 

 разуме прочитани текст 

 развија вештине и навие писменог изражавања 

 разуме и правилно употребљава глаголе креања 

 вежбање писања писма уз помоћ речника 

 развијање свести о сепену сопствених знања и важнсти писмене провере 

знања 

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. 

В Сибири 

 усвајање и увежбавање нових комуникативних функција и нове лексике на 

тему окружющая среда и Сибирь 

 разумевање одслушаног текста 

 усвајање употребе префиксалних облика глагола кретања 

 усвајање и обнављање конструкција за изражавање поседовања 

 развијање вештина и навика усменог изражавања у вези са темом која се 

обрађује 

 разумевање текста 

 вежбање правилног изговора интонације 

 вежбање кориишћења двојезичног речника 

ДСТ.1.1.11. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.6. 

ДСТ.1.3.4. 

ДСТ.2.1.4. 

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. 

Српски језик, и 

књижевност, 

Биологија, 

Географија 

 

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 
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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 . Ученици ће ићи у Русију у  јулу. 

 

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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8. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 
 

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. Ликовна култура 1 34 

4. Музичка култура 1 34 

5. Историја  2 68 

6. Географија  2 68 

7. Физика 2 68 

8. Математика 4 136 

9. Биологија 2 68 

10. Хемија  2 68 

11. Техника и технологија 2 68 

12. Информатика и рачунарство 1 34 

13. Физичко и здравствено васпитање 3 102
27 

УКУПНО:А 28 952 

 Б.ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање
28 

1 34 

2. Други страни језик-Руски језик
29 

2 68 

УКУПНО:Б 3 102 

                                                           
27
Обавезне  физичке активности ученика реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 

28
Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

29
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. 
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УКУПНО:А+Б 31 1054 

 

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

Редни 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСМИ РАЗРЕД 

Недељни  Годишњи  

1. Редовна настава 31 1054 

2. Слободне активности
30 

1 34 

3. Допунска настава 1 34 

4. Додатна настава 1 34 

 

Рени 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСМИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Час одељењског старешине 1 34 

2. Ваннаставне активности
31 

1 34 

3. Екскурзија  До 3 дана годишње 

 

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

могућностима ученика осми разред., са пажњом и акцентом на предстојећи завршни испит и активностима које су везане за исти, као 

и професионалну отјентацију и усмеравање ученика. 

Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који 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 и остварени исхода воде ка развијању компетенција, и то како општих и 

специфичних предметних, тако и кључних, као и међупредметних. 

                                                           
30
Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три 

слободне наставне активности које се нуде. 

31
Ваннаставне активности могу да буду:друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активностиу складу са могужностима 

школе, просторним и људским ресурсима. 
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Наставник има кључну улогу у  остваривања циља и исхода јер има 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.  

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети, па се може рећи  се 

да се на основу датих програма планира и остварује настава и учење које одговара конкретним потребама одељења. При релизацији 

наставе акценат ће бити на остваривању исхода, међупредметном повезивању и остваривању стандарда постигнућа. 

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

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

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

Такође за ученике који показују изузетне спообности и даровитост припрема се индивидуални образовни план. Индивидуални 

образовни планови се чувају у посебној документацији код стручних сарадника и преметних наставника који их примењују у настави. 
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8.1. 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; одговарајућим врстама читања, ученик се 

оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; ученик стиче основна знања о 

месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; ученик стиче и развија најшира хуманистичка 

знања и учи како функционално да повезује садржаје предметних области.  

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Коорелација са 

предметима/ областима 

КЊИЖЕВНОСТ  чита са разумевањем књижевно-уметничке 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; 

 уочи слојевитост књижевног дела и међужанровско 

прожимање; 

 повеже књижевна дела са историјским или другим 

одговарајућим контекстом; 

 одреди временски оквир у којем је писац стварао; 

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. 

Страни језици 

музичка култура 

ликовна култура 

историја 

географија 

информатика и рачунарство 

верска настава 

грађанско васпитање. 
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 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; 

 учествује у избору књижевних дела и начина њихове обраде и 
представљања;  

CJ.3.4.1. 

CJ.3.4.2. 

CJ.3.4.3. 

CJ.3.4.4. 

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.2.3.4. 

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. 

Страни језици 

музичка култура, 

ликовна култура, 

историја, 

географија, 

информатика и рачунарство, 

верска настава, 

грађанско васпитање. 
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CJ.3.2.5. 

CJ.1.3.3. 

CJ.2.3.1. 

CJ.3.3.3. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
 уочи разлику између научног, административног и 

разговорног функционалног стила;  

 пише и говори поштујући карактеристике различитих 

функционалних стилова;  

 уочи разлику између речи и лексеме;  

 препозна метафору и метонимију као лексичке механизме и 
разуме значење вишезначних речи карактеристичних за 

свакодневну комуникацију; 

 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; 

 повезује информације и идеје изнесене у тексту, уочава јасно 
исказане односе и изводи закључак заснован на тексту. 

CJ.1.1.3. 

CJ.1.1.6. 

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.2.3.9. 

CJ.2.3.10. 

CJ.2.3.11. 

CJ.3.3.8. 

Страни језици 

музичка култура, 

ликовна култура 

историја 

географија 

информатика и рачунарство 

верска настава 

грађанско васпитање. 

 

Начин остваривања програма: 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

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

драма, лирско-епска дела, а обогаћена је и избором нефикционалних, научнопопуларних и информативних текстова. Уз текстове које 

је потребно обрадити на часу дат је и списак домаће лектире. Циљ домаће лектире је формирање, развијање или неговање читалачких 

навика код ученика. Обимнија дела ученици могу читати у слободно време, чиме се подстиче развијање континуиране навике читања. 

Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова. Са списка допунског избора наставник бира она дела која ће, уз 

обавезни део лектире, чинити тематско-мотивске целине. Обрада књижевног дела пожељно је да буде проткана решавањем 
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проблемских питања која су подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. Многи текстови, а поготову одломци из дела, у 

наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и вишеструку - ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-

историјске оквире, као и обавештења о битним садржајима који претходе одломку. При обради текста примењиваће се у већој мери 

јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. У складу са исходима, ученике треба навикавати да своје утиске, 

ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, 

истраживачку делатност и заузимање критичких ставова, с посебном пажњом на заузимање различитих позиција у односу на текст и 

уважавање индивидуалног разумевања смисла књижевног текста. Ученике у овом узрасту треба подстицати да актуелизују свет 

књижевног дела, односно да га доведу у везу са сопственим искуством, размишљањима и светом у којем живе. Књижевнотеоријске 

појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно читалачко искуство. Обнављање и 

повезивање књижевних термина и појмова обрађиваних у претходним разредима са новим делима која се обрађују у овом разреду је 

обавезно. 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, (које се у овом 

разреду први пут именују), као и књижевнонаучним врстама: аутобиографији, биографији, дневнику, мемоарима и путопису. Посебна 

пажња приликом систематизовања наставног градива из старијих разреда основне школе поклања се интеграционим чиниоцима 

наставне интерпретације, а то су: тематско-мотивски слој дела, идејни слој текста, структура (композиција) дела, карактеризација 

ликова, облици казивања (форме приповедања) и језичко-стилски слој дела. Кад је реч о лирици, систематизују се и знања о 

версификацији. Језичкостилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; полази се од изазваних уметничких 

утисака и естетичке сугестије, па се потом истражује језичко-стилска условљеност и њене посебности. 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. Наставник треба да познаје садржаје других предмета који се обрађују у петом, шестом, седмом и осмом разреду 

основне школе, који корелирају с предметом Српски језик и књижевност. Тако, хоризонталну корелацију наставник успоставља, пре 

свега, са наставом историје, ликовне културе, музичке културе, верске наставе и грађанског васпитања. 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. Осим доживљајног читања ученике све више треба усмеравати на истраживачко читање 

(читање према истраживачким задацима, читање из различитих перспектива и сл.) 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.  
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ЈЕЗИК 

 

Историја језика (развој језика, дијалекти и савремени језик) 

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

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

функције и правилну примену у усменом и писменом изражавању. Основни програмски захтев у настави Језика јесте да се ученицима 

језик представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се 

остварује њена функција (у свакој погодној прилици могу се знања из граматике ставити у функцију тумачења текста, како 

уметничког тако и научнопопуларног). Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на 

коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу Језика приближава животним потребама у којима се примењени 

језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. На овај начин код ученика се и развија свест о важности културе говора, 

која је неопходна за свакодневни живот као део опште културе, а не само као део наставног програма. 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. Треба поменути најпре 

реформу ћирилице Саве Мркаља, а потом Вукову реформу језика, писма и правописа. Ово градиво треба функционално повезати са 

наставом књижевности (дела Вука Караџића, Бранка Радичевића и Петра Петровића Његоша и 1847. година). Потом ученике треба 

упутити на развој српског књижевног језика у другој половини XIX века и у XX веку, само у основним цртама. Ученике треба 

упознати са основним језичким групама у Европи. Потом словенске језике поделити на три групе и навести који језици припадају 

којој групи. На тај начин нагласити место српског језика у породици словенских језика. О дијалектима српског језика ученици треба 

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

нагласити да су и екавски и ијекавски књижевни изговори српског језика (указати на ијекавски изговор писаца као што су, нпр. 

Његош, Ћопић, Караџић). Такође је важно нагласити да постоји народни језик (као скуп дијалеката) и књижевни језик, који има своју 

одређену норму и мора се учити и неговати. Ученицима треба објаснити шта је службена употреба језика и писма према Уставу 

Србије: српски језик као службени језик и ћирилица као службено писмо, док се латиница јавља као алтернативно писмо. Такође, 

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

њихови језици и писма (Мађари, Албанци, Словаци, Румуни, Бугари, Македонци, Бошњаци, Роми и др.). У оквиру теме Језик – 
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основне особине говорног и писаног језика, потребно је у основним цртама указати на сличности и разлике говорног и писаног 

језика. Област грађење речи треба повезати са знањима из морфологије.  

Граматика 

 Треба јасно направити разлику између морфологије и творбе речи. Примери треба да буду добро одабрани и неспорно да 

представљају дати тип творбе. Према творбеном критеријуму све речи треба поделити на просте и творенице (изведенице, сложенице, 

префиксалне творенице). У оквиру твореница ученици треба да уоче корен, творбену основу, префикс, суфикс, спојни вокал. На тај 

начин груписати и породице 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. На конкретним примерима реченица најбоље је обновити знања из морфологије (врсте речи, граматичке 

категорије) и синтаксе (реченични чланови, типови реченица и сл.). Када се у садржајима програма наводе наставне јединице које су 

ученици већ обрађивали у претходним разредима, подразумева се да се степен усвојености и способност примене раније обрађеног 

градива проверава, а понављање и увежбавање на новим примерима претходи обради нових садржаја. 

Правопис  

 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.  

Ортоепија 

 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. Ученике треба навикавати да 

препознају, репродукују и усвоје правилно акцентован говор, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују 

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

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. Карактеристике административног 

стила – стандардизација и унификација – требало би да буду предочене, између осталог, кроз подстицање ученика да напишу нпр. 

молбу, жалбу, радну биографију или да попуне одређене обрасце. Такође, уз административни стил би требало издвојити негативне 

карактеристике бирократског језика и показати их на примерима. Објективно сагледавање стварности и заснованост на појмовном 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

376 
 

мишљењу научног стила требало би ученицима представити кроз корелацију са другим наставним предметима, а посебно би им 

требало указати на употребу и значење термина, односно на терминолошку лексику. Чињеница да одређена језичка конструкција не 

мора увек представљати огрешење о језичку и стилску норму, уколико се не намеће као једини начин изражавања, можда би се 

ученицима најбоље могла објаснити уз разговорни стил и његове одлике. Један од најважнијих програмских захтева језичке културе 

јесте богаћење речника ученика. Стога је изузетно значајно на систематичан начин приступити обради тема које се односе на 

лексички систем српског језика. Један од приступа овој тематици могао би бити тај да се реч анализира као јединица морфологије, 

творбе, синтаксе и лексикологије. 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. Требало би указати на поделу на праве и неправе синониме, односно антониме са становишта 

полисемантичке структуре лексеме и подстаћи ученике да дискутују о стилском ефекту употребе синонима, антонима и хомонима. 

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. Требало 

би подстицати ученике, на пример, да сами пронађу у речнику одговор о значењу одређене речи и њеној употреби и да о томе 

обавесте своје другове на часу. У оквиру наставне јединице о пропагандним текстовима (рекламама и слично) потребно је истаћи да 

се са овом врстом текстова ученици најчешће срећу у свакодневном животу. Пожељно је да ова врста текстова буде повезана са 

одговарајућим темама из функционалне стилистике. 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. Такође, 

потребно је истаћи да есеј представља текст у коме се излажу лични утисци и погледи на одређено питање из уметности, науке или 

живота. Погодно би било подстицати ученике да пре писања расправе или есеја направе подсетник у коме би ученик требало да 

одговори на кључна питања. 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. Правописне вежбе представљају најбољи начин да се 

правописна правила науче, провере, као и да се уочени недостаци отклоне. Најбоље је примењивати и просте и сложене правописне 

вежбе које су погодне за савлађивање како само једног правописног правила из једне правописне области, тако и више правописних 

правила из неколико правописних области. Врсте језичких вежби потребно је одабрати према интересовањима ученика или у 

контексту наставног садржаја. У сваком полугодишту раде се по два писмена задатка (укупно четири годишње). У оквиру припреме 
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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: 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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8.2 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 

Школа, школски 

живот, школски 

систем, 

образовање и 

васпитање 

 у неколико везаних исказа саопшти информације о себи и 
другима описује себе и околину, школски контекст и приватан 

живот, свакодневне навике, 

 разуме општи смисао и главне информације из краћих 
текстовакоји се односе на изражавање мишљења 

 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 

 упути предлоге, савете и позиве на заједничке активности 

користећи ситуационо прикладне комуникационе моделе 

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, 

Грађанско 

васпитање 

Путовања 

 разуме општи смисао и главне информације из текстова који се 
односе на описивање искустава, догађаја и способности 

упрошлости;  

 размени неколико информација у низу о искуствима, 
догађајима и способностима у прошлости 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

Географија, 

Српски језик и 

књижевност, 

Грађанско 

васпитање 
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 опише искуства, догађаје и способности из прошлости 
повезујући неколико краћих исказа у смислену целину 

 разуме једноставније текстове који се односе на дозволе, 
забране,упозорења, правила понашања и обавезе и реагује на 

њих;  

 размени неколико информација које се односе на дозволе, 
забране, упозорења, правила понашања и обавезе 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.15. 

Професионални 

живот (изабрана – 

будућа струка), 

планови везани за 

будуће занимање 

 разуме општи смисао 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 образложи жеље, интересовања, потребе, осете и 

осећања; 

ПСТ.2.1.15 

ПСТ.2.1.17. 

ПСТ.3.1.16 

Грађанско 

васпитање 

Духовни живот; 

норме и вредности 

(етички и верски 

принципи); 

ставови, 

стереотипи, 

предрасуде, 

толеранција и 

емпатија; брига о 

другоме 

 разуме општи смисао и главне информације из краћих текстова 

који се односе на изражавање мишљења 

 разуме једноставније текстове који се односе на дозволе, 
забране,упозорења, правила понашања и обавезе и реагује на 

њих;  

 размени неколико информација које се односе на 

дозволе,забране, упозорења, правила понашања и обавезе 

 разуме краће низове исказа који се односе на предлоге, саветеи 
позиве на заједничке активности и одговори на њих 

узодговарајуће образложење;  

 упути предлоге, савете и позиве на заједничке активности 

користећи ситуационо прикладне комуникационе моделе;  

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, 

Грађанско 

васпитање 
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 затражи и пружи детаљније информације у вези са 

предлозима,саветима и позивима на заједничке активности 

Наука и 

истраживања 

 разуме општи смисао и главне информације из краћих текстова 

који се односе на изражавање мишљења;  

 тражи и саопшти мишљење, слагање/ неслагање и даје кратка 

образложења 

 разуме краће низове исказа који се односе на предлоге, савете 

и позиве на заједничке активности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење;  

 упути предлоге, савете и позиве на заједничке активности 
користећи ситуационо прикладне комуникационе моделе 

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. 

Техника и 

технологија, 

српски језик и 

књижевност 

Медији, 

масмедији, 

интернет и 

друштвене мреже 

 разуме краће низове исказа који се односе на предлоге, савете 

и позиве на заједничке активности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење 

 саопшти краће низове обавештења, молби и захтева који се 
односе на потребе и интересовања 

 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 

 

Начин остваривања програма: 

 

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

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

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

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

имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, 
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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 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 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 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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8.3 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 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

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, дизајна, уметничких и 
ученичких радова уважавајући различитости 

 учествује у обликовању и уређењу простора у школи, код куће и 
окружењу. 

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 

НАСЛЕЂЕ 
 разуме контекст културног наслеђа различитих епоха; 

 укаже на сличности и разлике које опажа у уметничким делима и 

ЛК.1.1.1. 

ЛК.2.1.1. 

Музичка култура 

српски језик и 
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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.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 

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; 

 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.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 
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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 

PowerPoint-u или на хамер 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). 
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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.  
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8.4 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 Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 Романтизам 

 Програмска и апсолутна музика 

 Соло песма 

 Kлавирска минијатура 

 Националне и стилизоване игре (полка, мазурка, чардаш, казачок, 
сиртаки, валцер, танго...)  

 Музичко-сценска делаСметана, Дворжак, Шопен, Лист, Шуберт, 

Шуман, Паганини, Верди, Пучини, Росини, Чајковски, Бородин, 

Мусоргски, Мокрањац Импресионизам Равел, Дебиси 

 Савремено доба 

 Жанрови: Џез, популарна музика, апстрактна музика. 

 Импровизација (појам Стравински, Прокофјев, Коњовић, 

Константин Бабић, Вера Миланковић) 

M.K.1.1.1. 

M.K.1.1.2. 

М.К.3.1.1. 

М.К.2.1.1. 

М.К.2.1.2. 

М.К.2.1.3. 

М.К.3.1.1. 

М.К.3.1.2 

М.К.3.1.4. 

М.К.3.1.3. 

Историја, 

Географија, Српски 

језик и 

књижњвност, 

Математика 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

 Дувачки инструменти 
М.К.1.2.1. 

М.К.1.2.2. 

М.К.2.2.2 

Историја, 

Географија, 

Техника и 

технологија, 

Ликовна култура 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 Елементи музичке изражајности: тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 
различитих глaсoва и инструмeната. 

 Слушање световне и духовне музике романтизма, импресионизма и 

М.К.1.2.1. 

М.К.1.2.3. 

М.К.2.2.1. 

Историја, 

Географија, 

Информатика и 
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савременог доба.  

 Слушaњe вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa. 

 Слушање дела традиционалне народне музике.  

М.К.2.2.2. 

М.К.3.2.1. 

М.К.3.2.2. 

М.К.3.2.3 

рачунарство 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног текста (солмизацијом) 
самостално и у групи.  

 Пeвaње пeсама у мешовитим тактовима (7/8, 5/8 ) пo слуху.  

 Певање песама у комбинацији са плесним покретом.  

 Певање и свирaњe из нотног текстa нaрoдних и умeтничких 
композиција нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на 

другим инструментима. 

 Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом.  

 Извођење (певање или свирање) једноставних ритмичких и 
мелодијских репрезентативних примера (oдломака/тема) у стилу 

музике романтизма, импресионизма и савременог доба. 

М.К.1.3.1. 

М.К.1.3.2. 

М.К.1.3.1. 

М.К.1.3.2. 

М.К.1.3.1. 

М.К.1.3.2. 

Српски језик и 

књижевност, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 Импровизација 

 Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе.  

 Крeирaњe ритмичке прaтњe.  

 Реконструкција музичких догађаја у стилу романтизма, 
импресионизма и савремене музике. 

 Израда дувачких инструмената од доступних материјала. 

 Кључни појмови садржаја: романтизам, Програмска и апсолутна 
музика, соло песма, клавирска минијатура, музичко – сценска дела, 

савремено доба, музички жанрови. 

М.К.1.4.2 

М.К.3.4.1 

М.К.3.4.2 

М.К.3.4.3 

Техника и 

технологија, 

Ликовна култура, 

Српски језик и 

књижевност, 

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. 
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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 запраћење музичког развоја и оцењивање 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 јеначин 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 трeбaврeднoвaти 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 
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треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. Диктате не треба практиковати ни 

задавати. 
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8.5 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 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

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. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.2.6. 

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 датом историјском 
контексту;  

 изведе закључак о повезаности националне историје са  
регионалном и светском, на основу датих примера; 

 образложи утицај различитих друштвено-економских система на 

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. 

Географија, 

српски језик и 

књижевност , 

ликовна култура 
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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.2.2.1. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.2.6 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

 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; 

 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 

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. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.2.6 

Географија, 

српски језик и 

књижевност , 

ликовна култура 
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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; 

 препознапропаганду, 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. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.2.6 

Географија, 

српски језик и 

књижевност, 

ликовна култура 

СВЕТ, ЕВРОПА, 

СРПСКA ДРЖАВА И 

НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМA 

 смешта кључне догађаје, појаве и процесе из савремене историје на 

временској ленти 

 наведе специфичности друштвених појава, процеса, 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 периодусавременог доба; 

препозна,на примерима из савремене историје, важност  

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. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.2.6 

Географија, 

српски језик и 

књижевност, 

ликовна култура 
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поштовањаљудских 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; 

 препознапропаганду, 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; 

 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: 
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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. 
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8.6 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 

Корелација са 

предметима/области

ма 

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 

Физика 

Техника и 

технологија 

Ликовна култура 
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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. 

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 нашој земљи; 

 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 нашој земљи; 

 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 нашој земљи; 

 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 

Верска настава 
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ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

 процењује важност очувања природне и културне баштине 
Србије; 

 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 

 

  

 

Начин остваривања програма: 

 

 Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању процеса нaставе 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 најпр екреира свој годишњи 

(глобални) план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Наставник има слободу да сам одреди број часова за дате 

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 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 
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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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8.7 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 

Коорелацијасапр

едметима/ 

областима 

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, 

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 

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 
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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, 

 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.1.1.2., ФИ.1.3.2., 

ФИ.1.4.3,ФИ.2.4.1, 

ФИ.2.4.3,ФИ.2.6.1 

Техника и 

технологија, 

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 
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Начин остваривања програма: 

 

Програмски садржаји осмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтевена ставе 

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; 
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 вредновање наставе 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 
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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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8.8 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 
Коорелација са 

предметима/ областима 

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; 

 примени обрасце за површину и запремину тела у реалним 
ситуацијама; 

M.A.2.3.4. 

M.A.3.3.4. 

Историја 

Техника и технологија 

Линеарна функција  нацрта и анализира график линеарне функције; M.A.1.2.4. Физика 
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M.A.2.2.4. 

M.A.3.2.4. 

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 Талесовут еорему (без доказа); 

 Поредити троуглове посличности – 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 сложени је примере једначина и неједначина применом правила којима се једначине и неједначине трансформишу 

у њима еквивалентне; 

 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; 

 израчунава ти 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; 
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 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 ученициу познају 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. 

 

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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8.9 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 
Разред: осми 

 

Циљ: учења 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 
Коорелацијасапред

метима/ областима 

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 

ЖИВОТА 

 доведе у везу промене животних услова са еволуцијом 
живота на планети; 

 истражи давно нестале екосистеме 

БИ.2.1.2 

БИ.3.1.1 

БИ. 3.1.3 

Географија, 

 ликовна култура  

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

ИЕВОЛУЦИЈА 

 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 

БИ.1.4.3 

БИ 2.4.2 

Српски језик и 

књижевност, 
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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 биодиверзитета на локалном 

подручју. 

БИ.2.4.3 

БИ.3.4.4 

БИ.3.6.1 

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. Реализацијомспиралногмоделанаставебиологије, изучаване функциje живoтa и животних процесастављен у реалан 

контекст и наглашенањихова повезаност. Ученици на крају другог циклуса образовањазаокружују своје знање о 

целовитостиорганизма и његовомдинамичкомодносусаоколином. 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 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 
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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.MicrosofTaems,  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 исхода oдговорно се односи према свом здрављу, важно је указати на 

путеве преношења болести, превенцију и 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. 
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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.  

 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 
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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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8.10 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 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

МЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 

 правилно рукује лабораторијским посуђем, прибором и 

супстанцама, и показује одговоран однос према здрављу и животној 

средини; 

 изведе експеримент према датом упутству, табеларно и графички 
прикаже податке, формулише објашњења и изведе закључке; 

 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, и објасни их 
на основу структуре атома и положаја елемената у Периодном 

систему; 

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

 испита, опише и објасни својства оксида, неорганских киселина, 
база и соли, препозна на основу формуле или назива представнике 

ових једињења у свакодневном животу и повеже њихова својства са 

практичном применом; 

ХЕ.1.1.8 

ХЕ.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.1.1.8 

ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.2.1. 

Биологија 

Физика 

Математика 
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ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3. 

ХЕ1.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

Информатика и 

рачунарство 

СОЛИ 

 напише формуле и именује соли; 

 испита, опише и објасни својства  соли, препозна на основу формуле 
или назива представнике ових једињења у свакодневном животу и 

повеже њихова својства са практичном применом; 

ХЕ.1.1.8 

ХЕ.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 И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

 напише формуле и именује представнике класа органских једињења 
имајући у виду структурну изомерију; 

 разликује органске супстанце са аспекта чиста супстанца и смеша, 
величина молекула, структура, порекло и то повезује са њиховом 

улогом и применом; 

 испита, опише и објасни физичка и хемијска својства представника 
класа органских једињења и повеже својства једињења са њиховом 

практичном применом; 

ХЕ.1.1.8 

ХЕ.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 

УГЉОВОДОНИЦИ 

 објасни и хемијским једначинама представи хемијске промене 
карактеристичне за поједине класе органских једињења; 

 опише физичка својства: агрегатно стање и растворљивост 

ХЕ.1.1.8 

ХЕ.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  

 изведе стехиометријска израчунавања и израчуна масену процентну 
заступљеност супстанци; 

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 

рачунарство 
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ХЕ.3.2.1. 

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; 

 изведе стехиометријска израчунавања и израчуна масену процентну 
заступљеност супстанци; 

 рукује супстанцама и комерцијалним производима у складу с 
ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, 

придржава се правила о начину чувања производа и одлагању 

отпада; 

 наведе загађујуће супстанце ваздуха, 

ХЕ.1.1.8 

ХЕ.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 

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; 

 објасни значај планирања и решавања проблема заштите животне 
средине. 

ХЕ.1.1.8 

ХЕ.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:  

 

Метали, оксиди и хидроксиди. На почетку теме ученици разматрају заступљеност метала у неживој и живој природи што 

доприноси њиховом сагледавању релевантности теме за разумевање природе и шта чини њен састав. Потребно је подстицати ученике 

да повезују облике налажења метала у природи. Ученици би требало да сазнају о важности катјона појединих метала за живе 

организме и повежу та знања са садржајем биологије. Физичка својства метала се уче у прегледу. Хемијска својства типичних метала 

уче се на примерима натријума и калијума, затим магнезијума и калцијума као представника земноалкалних метала. Препоручени 

број часова за реализацију ове теме је 10 часова.  

Неметали, оксиди и киселине. Ученицима се може рећи да неметали улазе у састав биолошки важних једињења о којима ће 

учити у другом делу године. У оквиру ове теме је важно да ученици повезују структуру атома неметала са реактивношћу елемената и 

облицима налажења у природи. Ученици могу да сазнају о различитим алотропским модификацијама S, P и C, као и да се подсете 

градива седмог разреда о алотропским модификацијама кисеоника. Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе омогућавају 

ученицима да уоче физичка својства неметала: агрегатно стање, растворљивост у води и неполарним растварачима. Киселост 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

414 
 

неорганских киселина ученици доказују помоћу индикатор. Ученике треба стално подстицати да пишу формуле оксида и киселина 

(кисеоничних: H2 SO4 , HNO3 , H3 PO4 , H2 CO3 и безкисеоничних: HCl и H2 S). У оквиру ове теме важно је да ученици сазнају о 

практичној примени киселина. Посматрањем демонстрација огледа ученици могу сазнати о начину добијања и својствима 

сумпор(IV)-оксида, о његовом утицају на ниже организме и пигменте, о начину добијања и својствима угљеник(IV)-оксида, о његовој 

густини у односу на ваздух и својству да не подржава горење. Препоручени број часова за реализацију теме је 10 часова.  

Соли. Учење о начинима добијања соли, физичким и хемијским својствима соли требало би да обухвати примену до тада 

стечених знања (о киселинама и базама, њиховим формулама и називима) приликом писања формула и назива неутралних соли, као и 

хемијских једначина реакција за добијање неутралних соли. Добијање киселих соли приказати на примеру добијања натријум-

хидрогенкарбоната. Ученици могу посматрати демонстрацију реакције неутрализације, написати формуле реактаната и једног 

производа (вода), а онда разматрати како се саставља формула другог производа, тј. формула соли. Ученици могу посматрати 

демонстрацију огледа у којем се добијају хидроксиди оних метала чији оксиди не реагују са водом (на пример Fe(OH)3 ), као и 

демонстрацију својства киселина да реагују са солима угљене киселине уз издвајање угљеник(IV)-оксида и воде. Корелација са 

наставом географије може се остварити кроз разматрање како својства калцијум-карбоната и калцијум-хидрогенкарбоната утичу на 

облик кречњачког рељефа.. У лабораторијској вежби IV ученици могу да испитују растворљивост различитих соли у води и да 

добијају соли таложењем (двоструком изменом). Препоручени број часова за реализацију ове теме је 8 часова.  

Органска једињења и њихова општа својства. Ова тема уводи ученике у нову област хемије. У оквиру теме ученици, на 

основу посматрања демонстрационих огледа, упоређују састав и својства органских једињења, познатих из свакодневног живота, и 

претходно учених неорганских једињења. Они сазнају о великом броју органских једињења и ту чињеницу повезују са својствима 

атома угљеника и начинима међусобног повезивања. Препознају потребу за класификацијом органских једињења и да се она може 

извести на основу функционалне групе у молекулима. Препоручен број часова за реализацију теме је 2 часа.  

Угљоводоници. На почетку теме ученици се могу информисати да су угљоводоници састојци нафте и земног гаса. Појам 

изомера ученици би требало да повежу са садржајем претходне теме о могућим различитим начинима међусобног повезивања атома 

угљеника. Ученици уче о физичким својствима засићених и незасићених угљоводоника у прегледу. Разлике у реактивности алкана, 

алкена, алкина и ароматичних угљоводоника требало би да повежу са разликама у структури молекула ових једињења. Упоређивање 

хемијских реакција засићених и незасићених угљоводоника требало би да обухвати њихове сличности (сагоревање) и разлике 

(супституција, адиција). Ученици треба да познају широку примену угљоводоника, али и мере опреза у њиховом коришћењу. Од 

ученика се очекује да пишу једноставније једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника, као и реакција адиције водоника, 

воде и брома на етен, пропен, етин и пропин, и супституције атома водоника у молекулу метана. Ученици могу учити да се у реакцији 

полимеризације од реактаната одређених својстава (на пример, гасовито агрегатно стање), добијају супстанце са новим својствима 

(чврсто агрегатно стање). И у овом случају је важно да сазнају о практичној примени различитих полимера. О ароматичним 

угљоводоницима, њиховој реактивности и токсичности, ученици уче на информативном нивоу. Кроз демонстрационе огледе ученици 

треба да уоче разлику између засићених и незасићених угљоводоника, њихову примену као горива, и да су нафта и земни гас главни 
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извори угљоводоника у природи. Састављање модела молекула угљоводоника у оквиру вежбе V, ученицима може помоћи у 

савладавању писања формула и именовања угљоводоника. Препорука је да они састављају моделе молекула са највише шест атома 

угљеника. Препоручен број часова за реализацију ове теме је 12 часова.  

Органска једињења са кисеоником. Ученици уочавају да су својства органских једињења са истим бројем атома угљеника у 

молекулу различита у зависности од присутне функционалне групе. Уз називе једињења према IUPAC номенклатури, ученици уче и 

тривијалне називе представника органских једињења са кисеоником.. Важно је да се ученици информишу о штетном физиолошком 

деловању алкохола и о проблему алкохолизма. У корелацији са наставом биологије, ученици могу самостално, из различитих извора, 

да прикупљају информације о утицају алкохола на организам. Током обраде наставних садржаја о карбоксилним киселинама, 

ученици уочавају сличности и разлике у својствима неорганских и органских киселина. Поред примене у свакодневном животу, 

потребно је да сазнају о важности органских једињења са кисеоником као индустријских сировина. Препоручени број часова за 

реализацију ове теме је 8.  

Биолошки важна органска једињења. У оквиру теме ученици сазнају о саставу, структури, својствима и значају масти и 

уља, угљених хидрата, протеина и витамина. На основу хемијске једначине процеса фотосинтезе, ученици могу да уоче да од 

једноставних неорганских молекула, угљеник(IV)-оксида и воде, под одређеним условима, настају сложени молекули органског 

једињења (глукозе). На примерима скроба и целулозе ученици могу да уоче како разлика у структури доводи до разлике у својствима. 

Важно је да они познају заступљеност угљених хидрата у природи и њихову примену у свакодневном животу: сахарозе у 

прехрамбеној индустрији, скроба у прехрамбеној и фармацеутској индустрији, памука и целулозе у текстилној индустрији. На 

примеру сахарозе и инвертног шећера ученици могу обновити разлику између једињења и смеша, а на примеру кристализације меда, 

кристализацију презасићеног раствора. Важно је да познају значење појмова: амино-киселина, α-амино-киселина, протеинска амино-

киселина и есенцијалне амино-киселине, као и да познају биолошки значај протеина, њихову градивну и каталитичку функцију у 

организму..У оквиру теме треба да науче да се исхраном уноси шест главних врста супстанци неопходних људском организму 

(протеини, угљени хидрати, масти и уља, витамини, минерали и вода), о важности правилне исхране, као и о поремећајима исхране. 

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 12.  

Заштита животне средине и зелена хемија. У оквиру теме ученици сазнају да развој производа и процеса хемијске 

индустрије, поред доприноса побољшању квалитета живота, може имати и штетно дејство на животну средину и здравље животиња и 

људи. Требало би да на основу својстава супстанци размaтрају њихов утицај на околину и жива бића, идентификују главне 

неорганске и органске загађујуће супстанце ваздуха, воде и земљишта и начине како оне доспевају у животну средину. Такође би 

требало да ученици сагледају проблем нагомилавања отпада и значај рециклаже. У оквиру ове теме ученици сазнају о принципима 

зелене хемије као одрживе хемије, чији је циљ прилагођавање хемијских производа и процеса очувању животне средине и здравља 

људи. Ова тема се може реализовати кроз активности у оквиру различитих мини пројеката, које ће ученици радити у току школске 

године, и презентовати након реализације сваког пројекта. Препоручени број часова за реализацију ове теме је 6. 
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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. 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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8.11 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 
Корелација са другим 

предметима 

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 

ипроизводња 

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. 
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8.12 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 
Коорелација са 

предметима/ областима 

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 пдфформату и 
одштампа; 

 приступи дељеном документу, коментарише и врши изменеунутар дељеног 
документа; 

 разуме на које све начине делимо личне податке приликомкоришћења 
интернета; 

Техника и технологија 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 разуме потенцијалне ризике дељења личних података путеминтернета, 
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 условаза развој 
иновација и привредних грана за које су доступниотворени подаци; 

 унесе серију (низ) података; 

 изврши једноставне анализе низа података (израчуна збир,просек, проценте, 
...); 

 графички представи низове података (у облику линијског,стубичастог или 

Техника и технологија 

Математика 

Ликовна култура 
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секторског дијаграма); 

 унесе табеларне податке или их учита из локалних датотека исними их; 

 изврши основне анализе и обраде табеларних података (поврстама и по 
колонама, сортирање, филтрирање, ...); 

 изврши анализе које укључују статистике по групама; 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАЦИ 

 сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектногзадатка; 

 сараднички осмисли и спроведе фазе пројектног задатка; 

 самовреднује своју улогу у оквиру пројектног задатка/тима; 

 креира рачунарске програме који доприносе решавањупројектног задатка; 

 поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења садругима уз помоћ 
наставника; 

 вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка иактивности 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: 

 

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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8.13 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  
 

Разред: осми 

 

Циљ: Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знање из 

области физичке и здравствене културе ради очувања здравља и примене правилног и редовно гфизичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТН

А ПОВЕЗИВАЊА 

Физичке способности 

 одабери и примени комплексе простих и опште 

припремних 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 

МОТОРИЧ

КЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛ

ИНЕ 

Атлетика 

 примени атлетске дисциплине у складу са правилима; 

 развија своје 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 

 
Спортска 

гимнастика 

 одржава равнотежу 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 

Биологија 
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ФВ.2.1.17 

ФВ.2.1.10 

ФВ.2.1.11 

ФВ.2.1.17 

ФВ.3.1.17 

 
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 

 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 

ЗДРАВСВЕ

НА 

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; 

ФВ.1.2.1 

ФВ.1.2.2 

ФВ.1.2.3 

ФВ.1.2.4 

ФВ.1.2.5 

ФВ.2.2.3 

Ликовна култура 

Биологија 
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 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; 

 
Здравствено 

васпитање. 

 вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и 

спорту,подстиче породицу на редовно вежбање; 

 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.1.3.1 

ФВ.1.3.3 

ФВ.2.2.3 

Биологија 

Географија 

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. 
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I  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Дефинисани исходи су основни и незаобилази процес планирања наставе и учења. 

 Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада је одредити временску динамику у односу на 

бављење појединим исходима током школске године.Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи 

током једног или више часова, већ је ту сврху потребно реализовати различите активности током школске године. 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 
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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 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; 
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-направе едукативни постер или електронску презентацију; 

-прате и евидентирају активност ученика; 

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у складу са њиховим могућностима и врстом инвалидитета. 

 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

 

 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. 

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 
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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; 

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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8.14 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 Корелацијасадругимпредметима 

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. 

 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… 
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 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 паноа и постера, уч. часопис) и музичке културе (духовне 

песме, тропари и кондаци). 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

 Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености 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 испитивањем 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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8.15 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 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Родна (не)равноправност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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  

 

 

 Наведе основне функције медија и образложи зашто је важно да постоје 

 

 

 

 

Српски језик  

Информатика и 

рачунарство 
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ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Медији 

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  

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

рачунарство 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Вредности грађанског 

друштва 

 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 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик 

 

Начин остваривања програма 

 

Изборни програм Грађанског васпитања за осми разред, организован је по моделу спирале што значи да су садржаји дати у 

четири области (Људска права, Демократско друштво,Процес у савременом свету и Грађански активизам), али се они проширују и 

продубљују, а исходи се надграђују или се, ако је у питању вештина даље развијају.По свом садржају ово је најзахтевнији програм, 

који се ослања на исходе у програмима Грађанског васпитања  за претходне разреде, на исходе из програма обавезних предмета, као и 

ваншколско искуство ученика који на крају основне школе имају све сложеније социјалне релације. 

У програму су наведену садржаји које наставник може да допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и плану 

сопственог рада али увек имајући у виду исходе које треба остварити.Они су тако дати да одговорају узрасту ученику.Најчешће су 

исходи дати на нивоу примене што значи да се знање и разумевање подразумевају јер без тога нема примене.Редослед исхода не 

исказује њихову важност.Остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода.Посебност Грађанског васпитања што је 

оно део ширег концепта образовања и грађанског друштва и утом смислу је тесно повезано са другим предметима. 

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

оквиру многих активности на различитим садржајима могућ је допринос достизања исхода који се односе на комуникацију, 

осетљивост за различитост, емпатију.Њихово остваривање одвија се постепено. 
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У оквиру прве области ученици проширују своја знања у вези са правима, са фокусом на угрожавање слободе људи.Кључни 

појмови ове области су кценофобије, расизма, антисемитизма.У оквиру Грађанског васпитања, проучавајући историју, читујаћи 

књижевна дела и гледајући филмове, ученици могу самостално да проналазе примере тих појава и о њима критички да расправљају. 

За другу област изабран је садржај који одговара завршном разреду основне школе, иако се неки аспекти родне 

равноправности налазе и у програмима Грађанског васпитања за претходне разреде.Родна равноправност је заправо прича о једнаким 

могућностима за све, а ради развоја друштва.Посебно пажњу захтева рад на истраживању о родно заснованом насиљу.Потребно је 

међутим оспособити ученике да препознају и карактеристике жртве и обрате се за помоћ адекватној особи. 

У оквиру треће области предвиђено је да се ученици питањима медија и њиховом доприносу демократизацији друштва.Та 

област је повезана многим темама у програмима Грађанског васпитања.Може се очекивати да су ученици већ имали прилике да о 

питањима медијима.У програму се налази садржај који се односи на механизме манипулације који се користе у медијима. 

Као наставак бављења медијима програм предвиђа да ученици у оквиру четврте целине осмисле и реализују кратки филм на 

тему по избору, а која се тиче кључних вредности грађанског друштва.Као пример за ту акцију потребно је интегрисати пређене 

садржаје и достигнуте исходе, како биученици стекли бољи увид кључне компетенције за одговорно учешће у демократском 

друштву.Зао вај осврт неопходно је планирати више часова и на тај начин створити добру подлогу да ученици самостално изаберу 

тему филма и напишу сценарио. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Грађанско васпитање је предмет који се описно оцењује.Закључна оцена из предмета грађанског васпитања је: „истиче се“ 

„добар“, „задовољава“  Да би вредновање било објективно и у функцији учења потребно је користити различите начине и приступе у 

праћењу рада ученика, бележити и водити евиденцију о учешћу ученика у свим активностима, с обзиром на специфичност предмета и 

самог начина рада (учешће ученика у дискусији, дебати, изради презентација, постера, истраживачки рад, проблемски задаци, 

припрема есеја, студије случаја...) 

Наставник може се користити портфолио (збирка докумената и евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз коментаре 

и препоруке) као извор података. Предност коришћења портфолиа су вишеструке, омогућава континуирано и систематично праћење 

напредовања, подстиче развој ученика, представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја,подршку у оспособљавању 

ученика за самопроцену, пружа увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Вредновање активности, ако је 

тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење и о раду сваког члана понаособ 

(вршњачко оцењивање). Неопходно је дати повратну информацију ученику. То помаже да ученик разуме грешку и побољша свој 

резултат и учење. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. Важно је да наставник континуирано прати и 

вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и сопствени рад. 
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8.16 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 

Корелација са 

другим 

предметима 

В международ-ном 

молодёжном легере 

 ученик разуме смисао 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. 

ДСТ.3.1.21. 

Српски језик и 

књижевност, 

географија 

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 

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. 

Српски језик и 

књижевност 
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 Разуме основне информације док слуш текст пвезан са актуелном  
темом 

ДСТ.2.1.4. 

ДСТ.2.1.5. 

ДСТ.2.1.11. 

ДСТ.2.1.17. 

ДСТ.2.1.30. 

ДСТ.2.2.2. 

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 умећа користећи неколико везаних исказа 

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. 

ДСТ.2.2.2. 

ДСТ.3.1.2. 

ДСТ.3.2.1. 

ДСТ.3.1.7. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

Српски језик и 

књижевност 

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. 

Српски језик и 

књижевност, 

историја 
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ДСТ.3.1.6. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

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 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 

ДСТ1.1.11. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.6. 

ДСТ.1.3.4. 

ДСТ.2.1.4. 

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. 

Српски језик и 

књижевност, 

музичка култура 

 

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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9. СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ 

9.1 ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 
 

Разред: пети или шести 

 

Циљ: учења слободне наставне активности Животне вештинеје да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који 

ће му омогућити да боље разуме различите животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, 

другима и околини и понаша се у складу са културом безбедности. 

 

Област / Тема Исходи Међупредметно повезивање 

ВЕШТИНЕ 

ЗНАЧАЈНЕ ЗА 

УЧЕЊЕ, РАД И 

ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ 

 на одговоран начин брине о себи и околини и помаже другима 

у невољи; 

 проналази релевантне и поуздане изворе информација од 

значаја за сналажење у свакодневним и ванредним животним 

ситуацијама; 

 критички промишља и доноси одлуке уважавајући контекст 

ситуације, процену последица и најбољи интерес за себе, друге 

и околину; 

 јасно изрази сопствене мисли и осећања, са пажњом слуша 

саговорника и комуницира са другима на конструктиван 

начин; 

 сарађује са члановима групе којој припада и одупре се 

притиску групе на асертиван начин; 

 организује своје свакодневне активности на продуктиван 

начин; 

 препозна опасности и адекватно реагује; 

 разликује ризично од превентивног и безбедног поступања 

пре, током и након елементарне непогоде; 

 тумачи знакове опасности, посебно ЕОР и поступа у складу са 

упутствима надлежних служби; 

 процени сопствене могућности и ограничења у решавању 

 Одговоран однос према 

здрављу 

 Компетенција за 

целоживотно учење 

 Сарадња 

 Решавање проблема 

 Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 Рад са подацима и 

информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Комуникација 

 Одговоран однос према 

околини 
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проблема и потражи одговарајућу помоћ кад процени да 

ситуација превазилази његове могућности; 

ВЕШТИНЕ 

ЗНАЧАЈНЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ КУЛТУРЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

 повезује информације од релевантних институција са 

потенцијалним ризицима и правилним реаговањем у кризним 

ситуацијама; 

 образложи значај солидарности са људима у невољи; 

 аргументује значај културе безбедности и пружања прве 

помоћи; 

 искаже афирмативни став о људима који су активисти Црвеног 

крста; 

 наведе које надлежан за одређене ванредне ситуације и 

симулира позив хитним службама; 

 доведе у везу заштиту животне средине са климатским 

променама и културом безбедности; 

 разликује безбедно, небезбедно и ризично понашање у 

саобраћају и примењује мере заштите приликом вожње 

различитим превозним средствима; 

 наброји правила којих се треба придржавати у комуникацији 

током несреће, наведе садржај торбе за случај несреће, поступа 

према плану евакуације и комуникације; 

 наброји и објасни мере за ублажавање и смањења ризика од 

земљотреса, пожара, поплава и екстремних метеоролошких 

услова; 

 разликује безбедна од небезбедних купалишта, објасни улогу 

спасиоца, поступа у складу са правилима понашања на 

купалиштима и демонстрира поступак самопомоћи у случају 

грча мишића у води; 

 наведе принципе и демонстрира пружање прве помоћи на 

изабраном примеру. 

 Одговоран однос према 

здрављу 

 Компетенција за 

целоживотно учење 

 Сарадња 

 Решавање проблема 

 Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 Рад са подацима и 

информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Комуникација 

 Одговоран однос према 

околини 

 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

440 
 

Начин остваривања програма:  

Програм наставе и учења слободне наставне активности „Животне вештине” намењен је ученицима петог или шестог разреда. 

Садржи две тематске целине.  

Прва тема Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот се односи на вештине које Светска здравствена 

организација идентификује као неопходне за успешан и здрав живот и које имају велику примену у различитим животним 

ситуацијама од области школовања, света рада до живота у заједници и успостављања односа са другим људима.  

Друга тема Вештине значајне за изградњу културе безбедности се односи на вештине које долазе до изражаја у ванредним 

животним ситуацијама као што су поплаве, пожари, екстремни климатски услови или саобраћајне незгоде. Фокус ове теме је 

изградња културе безбедности. 

Свака тема се обрађује у току једног полугодишта с тим што наставник има слободу да унутар њих планира на који начин и са 

колико часова ће поједине кључне појмове садржаја обрађивати. Дубину и ширину обраде неког садржаја превасходно одређују 

исходи дати у програму, као и узраст ученика. Имајући у виду фонд часова, да би се достигли очекивани исходи, предност добијају 

материјали и активности који омогућавају да се истовремено ради на више кључних појмова. То је могуће не само за садржаје унутар 

једне теме већ се могу правити везе и између тема, нпр. када се у обради садржаја који се односи на пожар од ученика тражи да 

користе вештине критичког мишљења, решавања проблема, доношења одлука, комуникације, сарадње, превазилажење стреса, што је 

садржај прве теме. 

Да би се планирани исходи остварили, важан је не само садржај, већ и начин на који се он обрађује. Зато рад са ученицима 

треба да буде разноврстан, подстицајан и да се ослања на школско и ваншколско искуство ученика. Могућности су велике од 

модификованих мини предавања које могу држати и наставници и ученици, преко различитих презентација, демонстрација, 

симулација, до играња улога, студије случаја, трибина, посете одговарајућим установама и гостовање стручњака. 

Садржаји из програма могу се довести у везу са оним што су ученици учили или уче у другим предметима и изборним 

програмима. Та веза најизраженија је са програмима Географије у петом разреду, где постоје садржаји који се односе на земљотресе, 

поплаве и климатске услове; Физичког и здравственог васпитања у којем се налазе садржаји о значају развоја физичких способности 

за сналажење у ванредним ситуацијама (земљотрес, пожари, поплаве), пружању прве помоћи и планирању дневних активности; 

Биологије у шестом разреду где постоји садржај који се односи на прву помоћ и понашање у складу са климатским параметрима; 

Технике и технологије где је безбедност саобраћаја једна од тема. Осим тога, постоје књижевна дела која су предвиђена програмом 

Српског језика, а могу помоћи у разумевању понашања човека у различитим животним ситуацијама (нпр. последице погрешних 

одлука, проблеми у комуникацији, понашање човека у стресу). Овај програм се одлично надовезује на програм Грађанског васпитања 

у првом циклусу јер се у трећем разреду обрађује тематска целина Снага узајамне помоћи чији су кључни појмови солидарност, 

волонтирање, Црвени крст. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких 

постигнућа не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба 

континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају 

податке, како предвиђаjу последице, како критички промишљаjу, чиме се руководе у процесу доношења одлука, како комуницираjу. 

У складу са исходима, тамо где се очекуjе знање или нека вештина прикладно jе да се то провери у форми квиза, улазних и излазних 

тестова, презентациjе, писања есеjа и др. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика 

у основном образовању и васпитању, а успех се изражава описно (истиче се, добар и задовољава). Ученици свакако треба унапред да 

буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. 
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9.2 МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ  
 

Разред: пети или шести 

Циљ: Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе 

јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, 

емоционални и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу. 

 

Област / Тема Исходи 
Коорелација са 

предметима/ областима 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ 

МЕДИЈА 

 идентификује/процени комуникацијски процес у односу медији – 

публика (корисници); 

 разликује традиционалне и нове медије поредећи начине 

пласирања порука; 

 упореди основне особености различитих медија и изводи закључке 
о функцијама медија; 

 опише и анализира своје медијске навике; 

Информатика и 

рачунарство 

Техника и технологија 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И 

КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ 

ПОРУКЕ 

 разликује медијске садржаје од стварности, идентификујући их као 
конструкте стварности; 

 деконструише једноставније примере медијских порука; 

Информатика и 

рачунарство 

Техника и технологија 

ОГЛАШАВАЊЕ 

 одговорно креира једноставније медијске садржаје. 

 критички вреднује оглашавање у различитим медијским 

садржајима и препознаје профит као основни циљ; 

 наводи примере манипулације у медијским садржајима којима се 
подстичу куповина и потрошња, одређена осећања, вредности и 

ставови потрошача. 

 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА 

МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ 

ПЛАТФОРМАМА И 

ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА 

 разликује функције и могућности мобилних дигиталних 

платформи; 

 идентификује недостатке и предности мобилног телефона као 
уређаја за комуницирање, информисање и забаву; 

Информатика и 

рачунарство 

Техника и технологија 
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ИНТЕРНЕТУ  препознаје сврху и начин функционисања претраживача „на 
мрежи” и агрегатора садржаја; 

 вреднује и разврстава једноставније примере информација са 
интернета према изворима из којег потичу, делећи их на поуздане и 

непоуздане; 

 препознаје ризично понашање на друштвеним мрежама. 

 

Начин остваривања програма: 

Моћ медија стоји у чињеници да су медији данас креатори друштвене и индивидуалне стварности. Медији могу дати значај 

обичним људима и обичним догађајима, утицати на стварање друштвене историје. Место и улога медија у глобалној култури с 

почетка 21. века захтева нови приступ учењу, усклађен са великим медијским и технолошким променама. Нова епоха подразумева 

способност критичке перцепције моћних слика мултимедијалне културе, разумевање њиховог значења, као и развијену вештину 

комуникације и продуковања медијских порука. Културни контекст савремене епохе условио је појаву медијске писмености, уже 

области образовања о медијима и за медије, која има есенцијални значај за активно учешће у грађанском друштву у новом 

миленијуму. 

Богато свакодневно искуство ученика са медијима, пре свега путем друштвених мрежа и апликација на мобилним телефонима, 

одличан су ресурс за њихово упознавање са темама и циљевима програма. У процесу остваривања наставе посебно се подстичу: 

1. интерактивност, која се потврђује у договарању наставника и ученика о динамици и начинима реализације тема, иницијативи и 
активном учешћу ученика у активностима, предлагању илустративно-демонстративних дидактичких средстава, попут 

медијских садржаја које ученици свакодневно прате на интернету и сл.; 

2. рад у групама као облик радакоји подстиче развој компетенције за комуникацију и сарадњу, значајне за разумевање феномена 
медија; 

3. креативност, која се развија кроз стваралачки однос према медијима и активности конструкције медијских порука, надовезане 
на активности деконструкције медијских садржаја и 

4. пројектна настава, која омогућава синтезу истраживачког и стваралачког приступа медијима, јачање сарадње, иницијативе и 
предузетничких могућности ученика. 
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Уводне активности могу бити засноване на разговору о личним искуствима са медијима – праћењем, креирањем, објављивањем и 

дељењем својих медијских садржаја и садржаја које су креирали други. Поред упознавања ученика са основним темама предмета, 

циљ активности је и стицање увида у медијске навике ученика, интересовања, вредности, као и однос према медијима. 

Питања за вођени разговор требало би да буду подстицајна за брзо и активно укључивање свих ученика у тему. Вођени разговор 

можете започети овако: 

 Колико сте у овом тренутку удаљени од свог мобилног телефона? 

 У којим ситуацијама не носите са собом мобилни? 

 Који је ваш рекорд у раздвојености од телефона? Колико сати/дана је то трајало? Како сте се тада осећали? Шта вам је највише 

недостајало? 

 Ко је од вас доживео да му привремено одузимање телефона буде казна коју су изрекли родитељи? 

 Коме је од вас куповина новог мобилног телефона била награда или поклон за рођендан/одличан успех/пласман на 

такмичењу? 

 Размислите које садржаје најрадије пратите на телефону. Шта пратите на Јутјубу? Које видео-игрице играте? Ко игра са вама? 

 Које речи најчешће укуцавате у претрази на интернету? 

 Колико вам интернет помаже у добијању информација? 

 Како се информишете? Шта читате/гледате/слушате? 

 Како се информишу ваше баке и деке? Како се информишу ваши родитељи? Хајде да укрстимо изворе и начине информисања! 

Нека се ваши родитељи и баке и деке информишу на начин на који ви радите, а ви на њихов омиљени начин информисања! 

Замислите један такав дан! Зашто вам је таква ситуација смешна? Како би изгледао живот ваших бака и дека да проводе једнак 

број сати дневно као ви, гледајући у дисплеј телефона? Шта би на тај начин пропустили? Шта ви пропуштате, а шта добијате 

проводећи толико времена уз медије? Размислите. 

 Нека свако на листу папира напише три информације које му прво падну на памет, а које је данас сазнао путем радија, 

телевизије, новина или интернета! Зашто је тако тешко сетити се само три информације из медија? Колико сте их данас 

прочитали, чули, видели? Шта закључујемо – колико смо свакодневно у контакту са медијима? 

 Као што нам је способност читања и писања слова (алфанумеричка писменост) омогућила да прочитамо све информације које 

сте навели, медијска писменост ће нам помоћи да све што смо прочитали, чули и видели, у потпуности разумемо. Да бисмо у 

томе успели, потребно је да развијемо неке посебне способности. 
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Разговор је једна од најстаријих и најснажнијих човекових потреба, која потиче из човекове жеље да комуницира и гради везе са 

другим људима. Вежбе замишљања део су стваралачког односа према настави и имају вишеструку улогу – осим што опуштају 

ученике и подстичу на излагање сопствених идеја и осећања, истовремено граде и поверење према наставнику и другим ученицима, 

као и позитиван однос према настави уопште. На крају вођеног разговора, наставник на приступачан начин представља ученицима 

теме којима ће се у оквиру програма бавити и активности које планира, најављујући ученицима могућност да и сами учествују у 

предлагању начина обраде, активности, задатака, као и дидактичких средстава. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких 

постигнућа не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба 

континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају 

податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, документују итд. Постигнућа ученика се, дакле, прате и вреднују 

формативно: током целог процеса. 

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 интерпретација, 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 једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе 

тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини 

провере напредовања као што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, 

вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. 
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9.3 ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА  

Разред: пети и шести 

Циљ учења слободне наставне активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове и 

вредности од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ И 

САДРЖАЈИ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НА 

ПОВЕЗИВАЊА 

Вежбањем до 

здравља 

 дефинише појам здравља, раликује физичко, 
ментално и социјално здравље и образлаже 

утицај вежбања на здравље 

 упоређује специфичност вежбања у спорту и 
ван спорта 

 разликује правилно од неправилног вежбања 
и планира сопствене физичке активности у 

складу са потребама, могућностима и 

интересовањима 

 препознаје ситуације у којима не сме да вежба 

 препознаје утицај различитих вежбања на 
физички изглед и здравље 

 повезује позитиван и негативан утицај 

вежбања на имунитет 

 поштује еколошка правила у средини где 
вежба 

 појам и врсте здравља  

 утицај вежбања на здравље, раст и 
развој 

 специфично вежбање у и ван спорта  

 правилно и неправилно вежбање 

 мотивација и вежбање 

 кад не треба вежбати 

 вежбање и имунитет 

 значај и вежбање на чистом ваздуху 

 вежбање и очување животне 

средине 

 повреде при вежбању и прва помић 

Биологија, 

Информатика и 

рачунарство, 

Српски језик и 

књижевност, 

Музичка култура 
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Исхрана и 

вежбање 

 правилно поступа у пружању прве помоћи 
при повредама у вежбању 

 критички вреднује идеале физичког изгледа 
који се намећу као и начине за њихово 

достизање 

 користи поуздане изворе информација о 

утицају исхране и вежбања на здравље и 

физички изглед 

 препознаје ризике гојазности и мршавости 

 критички се односи према рекламираним 
производима животних намирница 

 аргументовано дискутује о физичким 

активностима и начину исхране и ризицима 

неодговарајућих дијета 

 наводи принципе правилне исхране и 

примењује их у свом свакодневном животу 

 исхрана као извор енергије 

 карактеристике основних животних 
намирница 

 гојазност и мршавост 

 информације о здрављу 

 производи који се рекламирају, а 
треба их избегавати 

 различите врсте дијете 

 правилна исхрана 

Биологија, 

Информатика и 

рачунарство, 

Српски језик и 

књижевност, 

Музичка култура 

Вежбање и 

физички изглед 

 разликује добро од лошег држања тела и 
коригује сопствено држање тела 

 критички вреднује идеале физичког изгледа 
који се намећу као и начине за њихово 

достизање 

 аргументује значај вежбања после болести и 
неких повреда 

 идеал физичког изгледа некад и сад 

 правилно држање тела и физички 
изглед 

 претерана употреба дигиталних 

технологија 

 утицај вежбања и здравих начина 
живота 

Биологија, 

Информатика и 

рачунарство, 

Српски језик и 

књижевност, 

Музичка култура 

У вежбању 

једнаки 

 доводи у везу вежбање са правима детета 

 преферира физичке активности на свежем 
ваздуху са другом децом у односу на седење 

код куће за компјутером 

 поштује потребе и могућности различитих 
учесника у вежбању и наводи примере 

равноправности и неравноправности у спорту 

 остваривање права детета на раст и 
развој 

 доступност опреме и простора за 
вежбање 

 родна равноправност 

 значај вежбања за особе са 

сметњама у развоју 

Биологија, 

Информатика и 

рачунарство, 

Српски језик и 

књижевност, 

Музичка култура 
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Начин остваривања програма 

Планирање наставе и учења 

Програм се природно надовезује на садржај програма предмета Физичко и здравствено васпитање и не захтева посебан 

простор и опрему. Увидом у исходе  може се видети да је фокус програма на вежбању као вредности стицања релевантних знања о 

вежбању здрављу  и исхрани. Наставник планира начин на који ће реализовати програм , као избор часова за сваку од четири теме. 

Број часова по темама не мора бити исти, а подразумева се да неке активности својим садржајем и исходима којима воде могу 

припадати различитим темама. Захтеви писања програма су такви да се теме приказују одвојено али у свакодневном животу дати 

садржаји су међусобно повезани. Наставник се унапред припрема за часове тако што бира подстицаје којима ће ученике увести у 

тему и кључне појмове садржаја и изазвати њихову радозналост да о томе причају. Предност има онај начин рада у којима су ученици 

активно укључени. Реализација програма треба да се заснива на комбиновању различитих техника рада као што су демонстрације, 

презентације, мини предавања, дебате, студије случаја, анализе видео прилога, гостовање стручњака, посете просторима за вежбање, 

спортским и рекреативним дешавањима. 

Остваривање наставе и учења 

Вежбање, здравље и животна ситуација 

Тема прожима вежбање, здравље и животну средину и настоји да одговори на питање чему служи вежбање и како и где 

вежбати. Како свако вежбање није аутоматски здраво, на различитим примерима, треба ученицима указати на разлику између 

правилног и неправилног вежбања и више пута се током вежбања враћати на то, јер се ради о важном исходу. Ученици се могу 

организовати у групе да путем интернета пронађу и направе план вежбања по следећем задатку: вежбе за јачање мишића ногу, вежбе 

за правилно држање тела, итд. На тематику се надовезује питање зашто нека особа вежба, односно из којих мотива то ради и зашто се 

одустаје од вежбања. Ученици се деле у две групе једна припрема аргументе којима би неког убедили да вежба, а друга да не вежба. 

Трећи елемент теме односи се на животну средину и предвиђа упознавање ученика са могућностима вежбања у природи и са 

правилима чувања природе приликом вежбања. У оквиру ове теме предвиђено је да се са ученицима обради и садржај који се односи 

на повреде којих свакако има и кад се правилно вежба. Ту се мисли на самопомоћ и пружање прве помоћи другоме. 

Исхрана и Вежбање 
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Тематика правилне исхране природно је повезана са вежбањем и зато има своје место у овом програму. Како ученици о томе 

имају солидна школска и ваншколска знања наставник може кроз разговор да утврди колико ученици знају о правилној исхрани. 

Истраживања показују да на узрасту ученика од 12 и 13 година има пуно оних који се неправилно хране. Поред рада на стицању 

знања о принципима правилне исхране наставник треба да планира и активности које ће водити достизању исхода који тражи од 

ученика да се критички односе према рекламираним производима животних намирница. Ученици у 5. и 6. разреду су под контролом 

родитеља. Међутим у првим разредима другог циклуса ученици одлазе у самопослуге за време одмора и сами бирају шта ће ужинати. 

Нажалост њихови избори су често повезани са популарним производима. Иако у тим годинама ученици не прибегавају дијетама 

прави је тренутак да се упознају са њиховим позитивним и негаивним последицама. 

Вежбање и физички изглед 

Ова тема одговара узрасту 5. и 6. разреда који су у фази психофизичког мењања из детета у одраслог и физички изглед им је 

важан. Рад на садржајима ове теме има за циљ да ученици прихвате своје тело, јер одрастају у култури где медији и друштвене мреже 

намећу идеал физичког изгледа. Највећу пажњу треба да добије кључни појам садржаја који се односи на правилно држање јер се оно 

вежбањем може унапредити што је значајно и за здравље и за физички изглед. 

У вежбању једнаки 

Садржаји ове теме су везани за формирање правилног става према вежбању. Ученике треба повезати са садржајем овог 

програма у смислу колики значај има физичко вежбање у остваривању права детета на раст, развој, здравље, игру и дружење. Код 

рада на родној равноправности у вежбању и спорту важно је да се она не представи да су једнаки захтеви у вежбању за мушкарце и 

жене. Неопходно је да ученици увек воде рачуна о уважавању различитих потреба, могућности и физичких ограничења и да 

препознају примере дискриминације. У оквиру ове теме ученићи ће имати прилику, да се упознајуса значајем вежбања код особе које 

су биле болесне као и са особама са сметњама у развију и инвалидитетом. 

Праћење и вредновање 

Имајући у виду концепт програма, и исходе и компетенције које треба развити наставник контиунирано прати напредак 

ученика, који се огледа на који начин ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како аргументују, које ставове 

изражавају. Поуздани показатељи напретка су квалитет постављених питања, способности да се промени мишљење у контакту са 

аргументима, разликовање чињеница од интерпретације, способност да се изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени 

научено, предвиде последице. Код неких садржаја могу се урадити иницијални и излазни тест којим ће се утврдити знања, вештине, 
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ставови пре и после рада на неком садржају. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Праволником о оцењивању 

ученика у основном образовањи и васпитању. Оцењивање се врши описно, троставна скала(истиче се, добар, задовољава), а не улази 

у општи успех. Ученике треба унапред упознати шта ће се и на који начин пратити и вредновати, а приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је дати повратну информацију. 
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9.4 ЦРТАЊЕ ,  СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ  
 

Разред: пети 

 

ЦИЉ: Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и практичних и теоријских знања 

ученика која су важна за њихово слободно,спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената у области: цртања, сликања, 

вајања,графике, примењених уметности и визуелних комуникација, а у циљу развоја њиховог креативног мишљења. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА А 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Цртање 

 омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у 
областима ликовне културе, 

 омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног 
рада у оквиру одређених средстава и медијума,  

 развијање и унапређивање знања ученика о ликовним 
елементима(линија,облик,простор,светлина,текстура); 

 развој способности коришћења линија,облика,простора,светлина,текстура у 
самосталном ликовном изражавању и стварању; 

 стицање знања о различитим врстама ,својствима и могућностима коришћења 
различитих цртачких материјала у ликовном стваралаштву; 

 развијање и унапређивање способности ученика ѕа коришћење различитих 
цртачких материјала,као и руковање прибором; 

 развија способности ученика ѕа визуелно памћење,за повезивање опажених 
информација  

Биологија, Музичка 

култура, Историја, 

Географија, техника и 

технологија, српски језик 

и књижевност, 

математика, физичко 

васпитање 

Сликање 

 омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у 
областима ликовне културе, 

 омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног 
рада у оквиру одређених средстава и медијума; 

 развијање и унапређивање знања ученика о ликовим елементима(линија 
,облик,простор,боја,светлина,текстура); 

 развој способности коришћења линија,облика,простора,светлина,боја,текстура у 

Музичка култура, српски 

језик и књижевност, 

биологија, географија, 

техника и технологија, 

математика, историја 
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самосталном ликовном изражавању и стварању; 

 стицање знања о различитим врстама,својствима и могућностима сликарских 
техника и материјала у ликовном стваралаштву; 

 развијање и унапређивање способности ученика за коришћење различитих 
сликарских материјала и техника,као и руковање прибором; 

 континуирано подстиче и прати интерресовања за посећивањем музеја,изложби и 
јача потребе код ученика за чување културних добара и естетског изгледа средине у 

којој ученици живе и раде; 

Вајање 

 омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у 
областима ликовне културе, 

 омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног 
рада у оквиру одређених средстава и медијума; 

 развија способности за истраживање и откривање својстава различитих материјала 
који се могу преобликовати у разне форме које заузимају иѕвестан простор и имају 

одређена својства у погледу величине, тврдоће 

 развија код ученика осећај за облик,простор,пропорционалност,односе величина и 
форму.; 

 развијање и унапређивање способности ученика за коришћење различитих 
материјала за обликовање,као и руковање прибором; 

 развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави,а 
примењују у животу; 

 развија способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и 
савремене уметности. 

Математика, биологија, 

географија, историја, 

музичка култура, техника 

и технологија, физичко 

образовање, српски језик 

и књижевност 

 

Начин остваривања програма: 

Изборни предмет цртање, сликње, вајање пружа додатне часове на којима заинтересовани ученици, као и даровити ученици 

могу да изразе своје креативне потенцијале. Ова настава омогућава препознавање и развој даровитих ученика и њихових 

индивидуалних способности,и правовремено укључивање родитеља и васпитача у развој даровитих ученика. Ученици се постепено 

уводе у област професионалне оријентације ка широком пољу делатности. Ликовно подручје цртања означава ликовну дисциплину у 

којој је линија основно изражајно средство. Коришћење свих врста линија како би се постепено обогаћивало линеарно графичко 

изражавање и богаство појединости на основу опсервирања или претходним вежбама рада по природи. Упознавање са перспективама, 
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птичјом, жабљом, централном, декоративно коришћење линије, односима велчина и пропорцијама. У подручју цртања ученицима се 

нуде разноврсни материјали. Коришћење графитне оловке различите тврдоће од 9х до 8б, угљен и сепија који пружају велике 

изажајне могућности где као подлогу користе папир са  грубљом структуром. Цртеж тушем и акварелом-лавирани туш,разливени 

цртеж. Цртежи тушем су иѕражајни и могу се постћи невероватне структуре. Могу се вући линије и пунити површине шрафирањем, 

прскањем, разливањем, отискивањем. Суви пастел(цртање кредама по обојеном папиру, бели цртеж на тамној подлози), воштани 

пастел, зграфито техника. У подручју сликања основно изражајно средство су површина и боја. Овладавајући различитим техникама 

сликања,ученици стчу многа лична искуства, откривају могућности различитих материјала, како би касније користило у свом 

ликовном раду свесније.  

Обогаћивање скале појединих боја, експериментисање бојама и начинима њиховог коришћења(отискивањем, размазивањем, 

утрљавањем).Сликање воденим бојама,темпера и гваш, акрилна боја, колаж од различитог материјала(акварел папира, колорисаног 

папира, деколаж, асамблаж). Колаж је новија сликарска техника која пружа коришћење различитих материјала(самолепљиви колаж, 

картон, новинска хартија, алуфолија, фотографије разних боја).Технике моѕаик и витраж се могу применити коришћењем техника и 

материјала ѕа цртање и сликање. Ликовно подручје графике омогућава обогаћивање линеарног израза графичких површина, 

упознавање са врстама графичких техника, отискивање, фротаж, монотипија са бојом, линорез. Уликовном подручју вајања основно 

иѕражајно средство је пластични (тродимензионални облик) изведен у неком материјалу.Кроз моделовање ученици стичу непосредно 

искуство о основним тродимензионалним облицима,волумену и простору,текстури маттеријала и форми.У подручју вајања користе 

материјале:тесто,пластелин,глина,глинамол,влажан песак.Ликовно обликовање различитих материјала има неке елементарне 

карактеристике примењене уметности која обухвата естетско обликовање одређене функције и дизајна. 

Материјали које деца могу обликовати су разноврсни:необликовани материјали (паир,в текстил, жица, вуна, стиропор, фолија), 

папир (цепање папира, гужвање папира, савијање папира-оригами, папирмаше техника), текстил (кројење, шивење, ткање, лепљење), 

жица (обмотавање, савијање, гужвање). Природни облици и материјали у које спадају плодови, гранчице, опало лишће, шкољке, 

каменчићи. Полуобликовани и отпадни материјали (кутије, чепови, пластичне флаше, дугмићи, амбалажа). 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање у настави цртање,сликање,вајање подразумева уочавање и бележење запажања о постигнутом нивоу 

знања,вештинаи усвојених вредности. Праћење и подршка детета у свом раду одвија се и 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 начин је постигнут успех, да ли ученик напредује, стагнира или назадује. Ученици могу на различите начине презентовати 

своја знања, вештине способности и и нтересовања:кроз учешће на такмичењима у оквиру школе и екстерна, учешће на ликовним 
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изложбама поводом празника и значајних догађаја, посећивањем музеја и изложби, уређењем школског простора и кабинета за 

ликовно, изради часописа. 
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9.5 ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

Разред: Пети или Шести 

 

Циљ: учења слободне наставне активности је да ученици стекну знања, понашање, ставове и вредности који су потребни за очување 

и унапређење животне средине, биодивeрзитета, природе и одрживог развоја. 

 

Област / Тема Исходи Међупредметно повезивање 

УПОЗНАЈ ЖИВИ СВЕТ 

СВОЈЕ ОКОЛИНЕ 

 препознаје проблем, планира стратегију решавања и 

решава проблем примењујући знања и вештине 

стечене у оквиру различитих предмета и 

ваншколског искуства. 

 прикаже и образложи резултате истраживања са 

аспеката очувања животне средине, биодиверзитета и 

здравља, усмено, писано, графички или одабраном 

 уметничком техником; 

 користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду 

података и представљање резултата истраживања; 

 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 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Естетичка компетенција 

ЗНАЧАЈ ЖИВОГ 

СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 

 вреднује утицај својих навика у заштити животне 

средине и биодиверзитета; 

 активно учествује у акцијама које су усмерене ка 

заштити, обнови и унапређењу животне средине и 

 биодиверзитета; 

 одговорно се односи према себи, сарадницима, 

животној средини и културном наслеђу; 

 Компетенција за целоживотно 

учење 

 Комуникација 

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговорно учешће у демократском 

друштву 
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 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Естетичка компетенција 

ПОМОЗИМО ДА 

ПРЕЖИВЕ 

 аргументује своје ставове према еко-култури и 

култури свакодневног живљења; 

 сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични допринос постизању 

задатог циља; 

 критички процени сопствени рад и рад сарадника у 

групи; 

 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 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Естетичка компетенција 

ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ 

 критички се односи према употреби и злоупотреби 

природе. 

 повеже значај очувања животне средине и 

биодиверзитета са бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 

 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 

 Предузимљивост и оријентација ка 
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предузетништву 

 Естетичка компетенција 

 

Начин остваривања програма:  

 

Програм наставе и учења слободне наставне активности „Чувари природе” намењен је ученицима петог или шестог разреда. 

Сврха програма је да ученици стекну кључне компетенције из области очувања животне средине и биодиверзитета, како би 

разумели узроке и последице различитих природних феномена и промена под дејством човека и предложили сврсисходне, 

алтернативне начине деловања и понашања. 

Поред основног теоријског приступа поседују и активан приступ који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка 

изради малих пројеката. Креативан начин рада омогућава да се садржај програма реализује сходно условима, могућностима и 

времену. Оваква реализација садржаја Чувари природе мање оптерећује ученике и омогућава им већу изражајност и креативност. 

Ученици се усмеравијау да самостално објасне узроке и последице човековог дејства на животну средину. Такође, садржај програма 

Чувари природе треба обогатити интересантним образовним филмовима везаних за очување животне средине и биодиверзитета. 

Овај изборни предмет не захтева обавезан уџбеник. 

Због нарушавања природне средине неопходно је истицати важне датуме везане за планету земљу (Дан планете земље - 22. 

април, Дан вода - 22. март, Светски дан заштите животне средине - 5. јун...) и са децом организовати радионице и изложбе радова, 

како би указали на превенцију и на заштиту животне средине. 

Приликом остваривања наставног плана и програма посвећује се већа пажња на  ангажовање ученика, укључивање ученика у 

наставни процес и способност ученика да повезују научено градиво и примењују у свакодневни живот. 

У оквиру наставне теме Упознај живи свет своје околине ученици би најпре требало да се упознају/подсете шта представља појам 

биодиверзитета и његов значај. Након тога следе активности упознавања живог света непосредне околине. 

У оквиру наставне теме Значај живог света за човека ученици би требало да се упознају са значајем биљног покривача, аутохтоним 

расама и сортама живог света Србије и утицајем климатских промена на њих.  

У оквиру наставне теме Помозимо да преживе ученици би требало да разумеју да поједине људске активности угрожавају врсте и да 

људи могу активно да учествују у њиховом очувању.  

У оквиру теме Ја чувам природу ученици би требало да упознају заштићене локалне природне вредности, развију свест о значају 

одрживог коришћења природних ресурса, као и о утицају човека и сопственој одговорности по локалну животну средину. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких 

постигнућа не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, треба континуирано да 

се прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране 

своје ставове, како аргументују, евалуирају, документују што се постиже формативним оцењивањем. 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 интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде 

последице, дају креативна решења. Такође, прати се  и вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења,  

како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или 

критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као што су нпр. квизови или 

улазни и излазни тестови како би се утврдил ефекти рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши 

се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду 

упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 

повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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9.6 МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 
 

Разред: пети 

Циљ: Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија стваралачко и креативно мишљење кроз 

практичан рад, мотивацију, интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом здрављу, опажање, 

осетљивост за естетику, радозналост и самопоуздање како би био оспособљен за креативно решавање проблема и имао одговоран 

однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

Област / Тема Исходи Коорелација са 

предметима/ областима 

Извођење музике  примењује динамичко нијансирање при извођењу музичких дела; 

 препознаје елементе динамике у свакодневном животу; 

 анализира врсте такта и ритам у уметничким делима; 

 препознаје боју тона у складу са садржајем композиције; 

 изводи композиције домаћих и страних аутора самостално и у групи, 
користећи глас, покрет и инструменте; 

 изводи двогласне и трогласне композиције домаћих и страних аутора; 

 искаже своја осећања у току извођења музике; 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању; 

Српски језик и 

књижевност 

Страни језик 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

Географија 

Историја 

Верска настава 

Тело као музички 

инструмент 
 учествује у манифестацијама; 

 користи различите технике телесних перкусија самостално и у групи; 

 примењује технике правилног дисања у свакодневном животу; 

 препознаје говор тела, свој и своје околине; 

 контролише покрете користећи концентрацију; 

 сарађује са члановима групе којој припада, поштујући различитости; 

 процени сопствене могућности у примени телесних перкусија; 

 самостално осмишљава и импровизује покрете за ритмичке аранжмане; 
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 контролише сопствене покрете у циљу боље координације; 

Критичко 

мишљење кроз 

музику 

 својим речима објасни значај телесних перкусија у сваком смислу; 

 критички анализира своје и туђе извођење; 

 истражи и објасни шта је музичка критика и која је њена улога; 

 објасни и примени различите технике критичког мишљења; 

 самостално поставља питања везана за дату тему; 

 аргументовано искаже утисак о слушаним делима; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 искаже свој доживљај музике кроз друге уметности. 

 критички просуђује утицај музике на здравље ; 

 разуме и користи интеркултурални дијалог 

 примењује различите врсте писмености (језичке, медијске, културне, 

научне...); 

 разуме концепт инклузије и осeтљив је према различитостима; 

 самостално анализира музичка дела, користећи научене технике критичког 
мишљења; 

 

 

Начин остваривања програма:  

Активности и методе које су погодне за реализацију овог програма су: креативне радионице, рад на пројекту, покретање 

акција, реаговање на одређене теме, дискусије, дебате, играње улога, анализа информација, истраживање и анализа добијених 

резултата, прављење досијеа, вртлог идеја, студије случаја, промоције, организовање кампања и слично. 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

Наставник континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како 

прикупљају податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, примењују, процењују последице итд. 
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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 интерпретација, 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 једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе 

тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини 

провере напредовања као што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, 

вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да 

разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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9.7 САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 
 

Разред: Пети 

 

Циљ: учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање функционалне писмености из области заштите 

животне средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у 

природном исоцијалном окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и примене концепта одрживог 

развоја. 

 

Област / Тема Исходи Међупредметно повезивање 

ПОЛОЖАЈ И УЛОГА 

ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 

 наведе основне појмове о животној средини; 

 наведе примере утицаја човека на животну средину; 

 уочи узрочно-последичне везе и односе на релацији 

човек и животна средина; 

 препозна проблеме у локалној средини на основу 

концепта одрживог развоја; 

 активно и одговорно управља и решава интегративне 

пројектне задатке; 

 повезује хоризонтално и вертикално знања о одрживом 

коришћењу ресурса и користи холистички приступ у 

решавању проблема одрживог развоја; 

 развија ставове и вредности о очувању животне средине 

кроз решавање проблема на локалитету; 

 емоционално реагује на проблеме локалног окружења; 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Естетичка компетенција 

 Решавање проблема 

 Комуникација 

 Сарадња 

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Одговорно учешће у демократском 
друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

ПРИРОДНА БОГАТСТВА 

(РЕСУРСИ) И ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 

 схвати и разуме поделу и значај природних ресурса 

 разликује обновљиве од необновљивих природних 

ресурса; 

 препозна и наводи примере обновљивих и 

необновљивих природних ресурса; 

 критички се односи према нерационалном коришћењу 

необновљивих природних ресурса; 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Естетичка компетенција 

 Решавање проблема 

 Комуникација 

 Сарадња 

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална компетенција 
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 Одговорно учешће у демократском 
друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 наведе изворе и последице загађења природне средине 

 разликује изворе и врсте загађења; 

 анализира из различитих углова утицај загађења наживи 
свет; 

 разврстава изворе загађења; 

 истражи изворе загађења у локалној средини; 

 наведе примере последица стварања озонских рупа 
идругих глобалних проблема на животну средину; 

 уочава узрочно последичне везе између глобалних и 

локалних проблема загађења и очувања природне 

средине; 

 уочи повезаност природних, социјалних и економских 

фактора у очувању животне средине; 

 креира решења за смањење загађења од отпада у оквиру 

пројеката; 

 користи методе и алате истраживања на терену; 

 прикупља податке из различитих извора уз критичко 

сагледавање и доношење закључка; 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Естетичка компетенција 

 Решавање проблема 

 Комуникација 

 Сарадња 

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Одговорно учешће у демократском 
друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И 

ГЕОДИВЕРЗИТЕТ 

 разликује биодиверзитет од геодиверзитета; 

 идентификује и објашњава факторе који доводе до 
угрожавања биодиверзитета и геодиверзитета; 

 процењује негативан утицај појединих фактора 

набиодиверзитет и геодиверзитет у локалној средини; 

 наводи примере заштите биодиверзитета и 

геодиверзитета; 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Естетичка компетенција 

 Решавање проблема 

 Комуникација 

 Сарадња 

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална компетенција 
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 креира истраживачке задатке; 

 користи ИКТ приликом прикупљања информација 

ипредстављања резултата истраживања о геодиверзитету 

и биодиверзитету; 

 ради у тиму, размењује мишљење и учествује уакцијама 
очувања животне средине; 

 објашњава резултате истраживања повезаности 

геодиверзитета и биодиверзитета. 

 Одговорно учешће у демократском 
друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету је конципиран тако да се током наставе и учења 

преферирају стратегије које се заснивају на принципима одрживости као што су: стратегија интерактивног учења и рада на пројекту, 

стратегија интегративног учења и настава усмерена на деловање, стратегија кооперативних облика наставе, стратегија учења 

откривањем и решавања проблема, метакогнитивне стратегије, различити облици искуственог учења.  

Потребно је укључивање средстава јавног информисања, организације цивилног друштва, института, истраживачких и 

образовних центара, удружења у циљу коришћења њиховог знања и искуства, ресурса (физички, људски, материјални) и 

дистрибуцијских канала.  

Једна од важних компетенција наставника је успостављање сарадње са локалним окружењем кроз извођење наставних активности ван 

учионице. Наставник има сложен задатак да одабиром савремених дидактичких стратегија за остваривање циљева и задатака 

наставне теме осмишљава и креира наставне ситуације у неформалним ванучионичким амбијентима у локалном окружењу. Како би 

се што боље остварила веза између садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то могуће, да се ученицима омогући 

истраживање проблема који се проучавају у реалном (локалном) контексту кроз коришћење проблемско-истраживачког приступа у 

настави. Препоручуjе се употреба модификованих предавања, различитих врста презентациjе, демонстрациjе, симулациjе, играње 

улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, цртање мапе ума, округли сто.  

Наставник треба да подстиче ученика у настави на откривање, истраживање, доживљавање, проучавање, вредновање, 

креирање у процесу учења чиме им се омогућава самостално управљање процесом учења како у учионици тако и ван ње, да уведу 

ученике у тему, представе кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који имају функцију подстицаја, мотивисања 

ученика за рад на њима. Поред материјала (филмови, слике, приче, новински текстови...), то могу бити гостовања стручњака за дату 

област или посета установама.  
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Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се 

ученици подстичу да користе што различитије изворе информација и да имају према њима критички однос.  

Број часова по темама и редослед тема нису дефинисани.  

 

У програму су предложене четири теме: ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА У ПРИРОДИ, ПРИРОДНА БОГАТСТВА 

(РЕСУРСИ) И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ, ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ГЕОДИВЕРЗИТЕТ. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких 

постигнућа се темељи на целовитом приступу и подстицању индивидуалног развоја и развијање свих потенцијала ученика 

(когнитивни, афективни и психомоторички домен). Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у 

начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како предвиђаjу последице, како критички промишљаjу, 

чиме се руководе у процесу доношења одлука, како комуницираjу. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, а успех се изражава описно (истиче се, добар и 

задовољава). Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Ученик је активни 

субјект у процесу учења, вредновања и самовредновања сопствених постигнућа. Сама природа и концепција предмета и потенцирање 

на активном, пројектном и истраживачком приступу у стицању ученичких компетенција наглашава формативно оцењивање. Оно се 

исказује кроз: опис постигнућа ученика, опис ангажовања ученика у настави и препоруке за даље напредовање. 
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9.8 САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ  
 

Разред: Шести 

 

Циљ: учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање функционалне писмености из области заштите 

животне средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у 

природном и социјалном окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и примене концепта одрживог 

развоја. 

 

Област / Тема Исходи Међупредметно повезивање 

ОДРЖИВОСТ, 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И 

УТИЦАЈ 

ЧОВЕКА 

 дефинише појмове и разуме разлике између појмова 
географски омотач, животна средина и природна средина; 

 наведе примере повезаности и условљености литосфере, 
атмосфере, хидросфере и биосфере у оквиру географског 

омотача; 

 разврстава глобалне промене, упореди их и процени њихов 
утицај на животну средину 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Естетичка компетенција 

 Решавање проблема 

 Комуникација 

 Сарадња 

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Одговорно учешће у демократском 

друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 наведе принципе одрживог развоја; 

 уочи активности човека које доприносе одрживости 

животне средине; 

 уочи узрочно последичне везе између активности човека и 
промена у животној средини; 

 уочи повезаност природних, социјалних и економских 
фактора у очувању животне средине; 

 процени и упореди различите утицаје човека на потрошњу 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Естетичка компетенција 

 Решавање проблема 

 Комуникација 

 Сарадња 

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Одговорно учешће у демократском 
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ресурса и одлагање отпада; друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ 

НЕЖИВЕ 

ПРИРОДЕ 

 истражи изворе загађења у локалној средини; 

 анализира узроке и последице загађења у локалној средини 

 кроз решење пројектних задатака идентификује разлоге, 
узроке и последице емисије штетних гасова; 

 класификује изворе буке у локалном окружењу; 

 наведе и аргументује могућа решења за заштиту од буке; 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Естетичка компетенција 

 Решавање проблема 

 Комуникација 

 Сарадња 

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Одговорно учешће у демократском 

друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ 

ЖИВОГ СВЕТА 

 класификује објекте геонаслеђа; 

 издвоји критеријуме за издвајање објеката геонаслеђа као 
репрезентативних примера геодиверзитета; 

 учествује у дебати о одрживом понашању у заштићеном 
подручја; 

 графички прикаже промену броја заштићених биљних и 
животињских врста Србије у одређеном временском 

периоду; 

 препозна на карти заштићена подручја из наше земље која 
имају међународни значај; 

 образлаже разлоге заштите појединих биљних и 

животињских врста у Србији; 

 развија ставове и вредности о очувању животне средине 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Естетичка компетенција 

 Решавање проблема 

 Комуникација 

 Сарадња 

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Одговорно учешће у демократском 

друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 
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кроз решавање проблема на локалитету; 

 формулише истраживачки задатак кроз рад у групама; 

 прикупи информације релевантне за истраживање; 

 користи ИКТ приликом прикупљања информација и 

представљања резултата истраживања; 

 учествује у акцијама које су усмерене ка заштити и очувању 
животне средине. 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету је конципиран тако да се током наставе и учења 

преферирају стратегије које се заснивају на принципима одрживости као што су: стратегија интерактивног учења и рада на пројекту; 

стратегија интегративног учења и настава усмерена на деловање; стратегија кооперативних облика наставе; стратегија учења 

откривањем и решавања проблема, метакогнитивне стратегије, различити облици искуственог учења.  

Потребно је укључивање средстава јавног информисања, организације цивилног друштва, института, истраживачких и 

образовних центара, удружења у циљу коришћења њиховог знања и искуства, ресурса (физички, људски, материјални) и 

дистрибуцијских канала.  

Једна од важних компетенција наставника је успостављање сарадње са локалним окружењем кроз извођење наставних 

активности ван учионице. Наставник има сложен задатак да одабиром савремених дидактичких стратегија за остваривање циљева и 

задатака наставне теме осмишљава и креира наставне ситуације у неформалним ванучионичким амбијентима у локалном окружењу. 

Како би се што боље остварила веза између садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то могуће, да се ученицима 

омогући истраживање проблема који се проучавају у реалном (локалном) контексту кроз коришћење проблемско-истраживачког 

приступа у настави. Препоручуjе се употреба модификованих предавања, различитих врста презентациjе, демонстрациjе, симулациjе, 

играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, цртање мапе ума, округли сто.  

Наставник треба да подстиче ученика у настави на откривање, истраживање, доживљавање, проучавање, вредновање, 

креирање у процесу учења чиме им се омогућава самостално управљање процесом учења како у учионици тако и ван ње, да уведу 

ученике у тему, представе кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који имају функцију подстицаја, мотивисања 

ученика за рад на њима. Поред материјала (филмови, слике, приче, новински текстови...), то могу бити гостовања стручњака за дату 

област или посета установама.  

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се 

ученици подстичу да користе што различитије изворе информација и да имају према њима критички однос.  
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Број часова по темама и редослед тема нису дефинисани.  

 

У програму су предложене четири теме: ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И УТИЦАЈ ЧОВЕКА, ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ НЕЖИВЕ 

ПРИРОДЕ и ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких 

постигнућа се темељи на целовитом приступу и подстицању индивидуалног развоја и развијање свих потенцијала ученика 

(когнитивни, афективни и психомоторички домен). Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у 

начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како предвиђаjу последице, како критички промишљаjу, 

чиме се руководе у процесу доношења одлука, како комуницираjу. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, а успех се изражава описно (истиче се, добар и 

задовољава). Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Ученик је активни 

субјект у процесу учења, вредновања и самовредновања сопствених постигнућа. Сама природа и концепција предмета и потенцирање 

на активном, пројектном и истраживачком приступу у стицању ученичких компетенција наглашава формативно оцењивање. Оно се 

исказује кроз: опис постигнућа ученика, опис ангажовања ученика у настави и препоруке за даље напредовање. 
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9.9 МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
 

Разред: Седми или осми 

 

Циљ: учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну улогу у друштву у погледу 

очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја. 

 

Област / Тема Исходи Међупредметно повезивање 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК 

И ОПСТАНАК 

 образложи избор теме/истраживања из области одрживог 

развоја, циљ и план рада користећи вештину јавног 

говора; 

 формулише истраживачки задатак; 

 планира ресурсе и управља њима, усмерен на достизање 

реалног циља; 

 прикупи, одабере и обради информације релевантне за 

истраживање, користећи поуздане изворе информација, 

наводећи извор и аутора; 

 сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични допринос постизању договора 

и афирмишући толеранцију и равноправност у дијалогу; 

 критички процени сопствени рад и рад сарадника у 

групи. 

 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 

УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ 

 вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и 

одлагању отпада; 

 учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови 
и унапређењу животне средине и одрживом развоју; 

 Компетенција за целоживотно 

учење 

 Комуникација 

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговорно учешће у демократском 
друштву 
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 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

 Естетичка компетенција 

 Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

РЕЦИКЛАЖА, 

РЕМЕДИЈАЦИЈА И 

ПОНОВНА 

УПОТРЕБА ДОБАРА 

И СИРОВИНА 

 повеже значај очувања животне средине са бригом о 

сопственом и колективном здрављу; 

 одговорно се односи према себи, сарадницима, животној 
средини и културном наслеђу; 

 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 

ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

 прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката 

очувања животне средине, биодиверзитета и здравља, 

усмено, писано, графички или одабраном уметничком 

техником; 

 користи језик и стил комуникације који су специфични 

за поједине научне и техничке дисциплине и чува језички 

идентитет; 

 користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду 

података и представљање резултата истраживања; 

 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 
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 Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

 

Начин остваривања програма:  

 

Сврха програма слободне наставне активности Моја животна средина је да се ученици оспособе за мултидисциплинарно 

изучавање проблема из домена очувања животне средине и одрживог развоја, остваривање својих идеја кроз различите пројекте и 

даљи професионални развој. 

Програм је тако конципиран да фаворизује активности ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење 

путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Препоручуjе се 

употреба модификованих предавања (добро структуирано, систематично и кратко представљање наjважниjих елемената 

теме/садржаjа), затим различитих врста презентациjе, демонстрациjе, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на 

проjектима. Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно да уведу ученике у 

тему, представе кључне појмове садржава и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који имају функцију подстицаја, мотивисања 

ученика за рад на њима. Поред материјала (филмови, слике, приче, новински текстови...), то могу бити гостовања особа или посета 

установама. Избор подстицаја треба да одговара теми, узрасту ученика и њиховим интересовањима. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се 

ученици подстичу да користе што различитије изворе информација. Циљ је да се ученици ослањају на сопствене снаге, да развијају 

осећај компетентности у раду са подацима. Ученици би требало да користе осим интернета и друге изворе као што су књиге, старе 

фотографије и разговор са људима. 

Како би се што боље остварила веза између садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, да се ученицима омогуће посете 

установама и институциjама у средини где живе, као и непосредни контакт са људима коjи имаjу интересантна животна и/или 

професионална искуства у вези са темом коjа се обрађуjе. 

Број часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани.  

У програму су предложене четири теме: Еколошки отисак и опстанак, Управљање отпадом, Рециклажа, ремедијација и 

поновна употреба добара и сировина и Обновљиви извори енергије. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких 

постигнућа не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба 
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континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају 

податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, документују. 

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 интерпретација, 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 једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе 

тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини 

провере напредовања као што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, 

вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. 
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9.10 УМЕТНОСТ  
 

Разред:  Седми и осми 

Циљ: Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и 

стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истртаживање и изражавање у разчочитим медијима као и 

одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

Област / Тема Исходи 
Коорелација са 

предметима/ областима 

ТРАДИЦИОНАЛНА 

ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ 

ШИРОМ СВЕТА 

 образложи значај традиционалне визуелне уметности за 

идентитет народа и појединца; 

 обликује ликовне радове са препознатљивим елементима 

одабране културе; 

 укаже на сличности и разлике које опажа у уметничким делима 

и традицији различитих народа; 

 учествује у зајеничкомкреативном раду који обједињује 

различитеуметности и технологију; 

 самостално примењује полуобликоване, природне и отпадне 

материјале, експериментише и истражује изаражајне 

могућности у свом раду; 

 прави самостално или у тиму презентације о одабраним 

темама, повезујући текстуалне податке и визуелне 

информације; 

 објасни значај и улогу културног наслеђа и како уметност 

доприноси очувању животне средине 

Историја, српски језик и 

књижевност, музичка 

култура, техника и 

технологија,информатика 

и рачунарство,математика, 

географија, биологија. 
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Начин остваривања програма: 

Програм слободне наставне активности  Уметност повезује садржаје из различитих култура, уметности и уметничких 

дисциплина. Омогућава ученицима да упознају културу и уметност народа свих континената. Ученици у свом раду међусобно 

сарађују и формирају позитивне вредносне судове са циљем очувања културе и идентитета. Ученици сами одабирају идеје за рад, 

начин реализације, презентације, а наставник помаже у реализације идеје и решава проблеме на које наилазе током рада. Ликовно 

подручје цртања подразумева коришћење свих врста линија како би се постепено обогаћивало линеарно графичко изражавање. 

Ученици користе графитне оловке различите тврдоће од 9х до 8б, угљен, туш и перо. Суви пастел, цртање кредама по обојеном 

папиру, бели цртеж на тамној подлози, зграфито техника и гратаж техника. У подручју сликања овладавају различитим техникама и 

начинима њиховог коршћења (отискивањем, размазивањем, утрљавањем). Сликање воденим бојама, темпера, гваш, акрилна боја, 

колаж од различитих материјала (самолепљиви колаж, картон, новинска хартија, алу-фолија, фотографије). Технике мозаик и витраж 

се могу применити коришћењем техника и материјала за цртање и сликање. У ликовном подручју вајања ученици користе глину, 

глинамол, влажан песак. Ликовно обликовање различитих материјала подразумева примену полуобликованих, природних и отпадних 

материјала (кутије, картони, пластичне флаше, поклопци, чепови), израђују  посуде, реквизите за сцену, музичке инструменте. 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

Праћење и вредновање у слободној наставној активности Уметност 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. 
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9.11  ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

Разред: Седми или осми 

Циљ: Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју иновативности и предузимљивости код 

ученика, способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег  

разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву. 

Област / Тема Исходи 

Корелација са 

другим 

предметима 

ЗАШТИТА ПРАВА 

ПОТРОШАЧА 

 

СВЕТ РАДА 

 

ПОКРЕНИ СЕБЕ И 

ДРУГЕ 

 

УЧЕНИЧКА 

ПРЕДУЗЕЋА 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 -наведе основна права потрошача и начине њихове заштите; 

 на декларацији пронађе најважније информације о производу и одреди однос цене 

и квалитета; 

 посматра занимања из перспективе некад и сад и предвиди могућности њиховог 

развоја у будућности; 

 повезује одређена занимања и врсту и нивое образовања; 

 препозна проблеме у свом непосредном окружењу и дискутује о могућностима 

њиховог решавања; 

 се укључи у иницијативе које се покрећу у школи; 

 разликује особине лидера и менаџера; 

 одговорно преузима задужења у тиму, сарађује са другим члановима тима и 

учествује у доношењу одлука; 

 планира, распоређује и управља ресурсима (знања и вештине, време, новац, 

технологије); 

 учествује у осмишљавању пословне идеје; 

 информише се о постојању сличних производа на тржишту; 

 комуницира са окружењем о креативним идејама свога тима; 

 примењује правила пословне комуникације; 

Техника и 

технологија, 

Информатика и 

рачунарство,  
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 поштује етичке принципе у пословању; 

 израчуна трошкове израде производа према датим инструкцијама; 

 прикупи информације о ценама сличних производа на тржишту и на основу њих 

одреди цену свог производа; 

 учествује у промоцији и продаји производа; 

 презентује рад свог тима. 

 

Начин остваривања програма: 

Континуирана припрема за часове(добро испланирати сваки час полазећи од исхода,према њима формулисати циљеве часа и 

изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и вештине). 

Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу.У програму су предложене четири теме које иако су програмски дате 

одвојено у реалном животу се прожимају и са ученицима треба тако радити да се укаже на њихову повезаност. По садржају тема 

програм има највећу корелацију са програмом Техника и технологија уз уважавање ученичких ваншколских знања и вештина из света 

рада. 

Наставник је модератор активности. За увођење ученика у тему он припрема што више различитих материјала који имају 

функцију подстицаја, односно мотивисања ученика за рад на њима. Избору мотивационог материјала треба посветити велику пажњу 

имајући у виду узраст ученика, њихова интересовања, специфичност теме и предзнања. Материјал треба да мотивише ученике да 

истражују, улазе у дискусију, образлажу своје ставове. Наставник је пратилац ученичких активности и, уколико је потребно, давалац 

додатних подстицаја, али не и готових решења. Потребно је подстицати радозналост, аргументовање, креативност, рефлексивност, 

истрајност, одговорност, аутономно мишљење, сарадњу, једнакост међу половима. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се 

ученици подстичу да користе што различитије изворе информација и да према њима имају критички однос. 

Број часова по темама није унапред дефинисан.. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких 

постигнућа не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба 

континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како комуницирају и 
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сарађују, како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, дају креативна решења, како представљају резултате свога рада итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се промени мишљење у контакту са аргументима, 

разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају 

креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, колико су креативни, како решавају задатке 

који садрже неке аспекте истраживачког рада, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају 

иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам. Вредновање ученичких постигнућа врши 

се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду 

упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 

повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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9.12 ДОМАЋИНСТВО  
 

Разред:Седми или осми 

 

Циљ: учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и функционализују знања стечена у оквиру 

различитих предмета у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у 

свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

 

Област / Тема Исходи Међупредметно повезивање 

САВРЕМЕНО 

ДОМАЋИНСТВО И 

ПОРОДИЦА 

 одговорно испуњава обавезе потребне за живот у 
заједници / домаћинству; 

 преиспита сопствене и навике других чланова 

заједнице/домаћинства и утиче на њихову промену ка 

рационалном планирању, економичној потрошњи и 

развијању одговорних еколошких навика; 

 правилно разврастава и одлаже отпад из домаћинства, 
припрема га и предаје на рециклажу; 

 образлаже на примеру у домаћинству употребу 

обновљивих извора енергије и значај топлотне 

изолације са уштедом енергије у домаћинству; 

-Компетенција за целоживотно учење 

-Комуникација 

-Рад са подацима 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 

КУЛТУРА 

СТАНОВАЊА 

 анализира карактеристике савремене културе 

становања и повеже развој и значај урбанизма за 

побољшање услова живљења домаћинства; 

 користи рачунарске апликације, 3D приказ 

грађевинског објекта и унутрашњег уређења 

домаћинства, уважавајући потребе савремене културе 

становања; 

 правилно и безбедно користи уређаје за загревање и 
климатизацију простора; 

 

-Компетенција за целоживотно учење 

-Комуникација 

-Рад са подацима информацијама 

-Дигитална компетенција 

-Решавање проблема 

-Сарадња 

-Одговорно учешће у демократском 

друштву 

-Одговоран однос према здрављу 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

480 
 

-Одговоран однос према околини 

-Естетичка компетенција 

-Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

КУЛТУРА 

ОДЕВАЊА 

 разликује природне од вештачких тканина, правилно 

их употребљава и одржава; 

-Компетенција за целоживотно учење 

-Комуникација 

-Рад са подацима 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 

КУЛТУРА 

ПОНАШАЊА 

 критички процењује сопствени рад и рад сарадника у 

групи; 

 сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 
афирмише толеранцију и равноправност у дијалогу. 

 осмишљава и предузима истраживање у решавању 
проблема, одговорно се односи према свом животу, 

животу других и животној средини; 

 планира радну недељу, укључује и усклађује обавезе 
које има као појединац и у заједници/ домаћинству; 

 планира буџет домаћинства и управља њиме; 

 процењује значај и утицај информација и извора 
информација и повезује их са сопственим искуством 

ради решавања различитих проблемских ситуација; 

 комуницира на конструктиван начин; 

 процењује значај и утицај научних достигнућа на 

-Компетенција за целоживотно учење 

-Комуникација 

-Рад са подацима 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 
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свакодневни живот; 

СРЕДСТВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ 

ЛИЧНЕ 

ХИГИЈЕНЕ 

И ХИГИЈЕНЕ 

ДОМАЋИНСТВА 

 истражује и прави план набавке средстава за 

одржавање личне хигијене и чистоће домаћинства; 

 учествује у активностима уређења и заштите 

домаћинства и окружења у коме се оно налази; 

-Компетенција за целоживотно учење 

-Комуникација 

-Рад са подацима 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 

ИСХРАНА У 

ДОМАЋИНСТВУ 

 припрема и уређује простор за ручавање и формира 
културне навике приликом узимања хране; 

 правилно се храни, води рачуна о сопственом здрављу 
и здрављу породице;-планира дневне оброке за своје 

домаћинство у складу са општим принципима 

правилне исхране уз уважавање потреба свих чланова 

домаћинства; 

 примењује основне технике и правила обраде и 
припреме намирница уз примену правилног руковања 

прибором, посуђем, справама и апаратима за 

припрему хране; 

-Компетенција за целоживотно учење 

-Комуникација 

-Рад са подацима 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 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм слободне наставне активности Домаћинство намењен је ученицима седмог или осмог разреда основне школе. Циљ 

ове слободне наставне активности је да се интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета у контексту 
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свакодневног живота, да се унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области 

становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

Домаћинство се реализује у седмом или осмом разреду са једним часом недељно. Препоручује се реализација наставе у групи 

од 10, а највише 15 ученика, у специјализованој учионици, опремљеној потребним наставним средствима, или у учионици која 

поседује рачунаре. Ради стицања увида у предзнања ученика, препоручује се да наставници који реализују наставу ове слободне 

наставне активности размотре садржаје програма наставе и учења следећих предмета: Свет око нас, Природа и друштво, Српски 

језик, Ликовна култура, Техника и технологија, Биологија, Физика, Хемија, Историја, Географија. Настава ове слободне наставне 

активности треба да пружи услове за интегрисање и функционализацију знања из различитих наставних предмета и свакодневног 

животног искуства, умења и формирање навика потребних за унапређивање квалитета живота, заштите, како сопственог здравља, 

тако и здравља других људи и очувања животне околине. У циљу развијања сарадничких способности и формирања вештина 

потребних у свакодневном животу, препоручује се да се настава реализује применом метода кооперативног учења у групама. 

Наставник има потпуну слободу да прилагоди наставу специфичностима друштвене заједнице и природног окружења у коме 

се школа налази. Такође, ученици могу у складу са својим интересовањима, разматрати нека питања, истраживати, правити 

презентације, пројекте, паное, симулирати тв/радио емисије, организовати дебате итд. 

Програм учења се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени 

већ се ученици подстичу да користе што различитије информације и да имају према њима критички однос.  

Ученици би требали да користе осим интернета и друге изворе информисања као што су књиге, старе фотографије и разговор 

са људима, староседеоцима, позивати у госте на часове родитеље који би могли учествовати у реализацији часа са више улога: 

презентовања њихове улоге у домаћинству, презентовања њиховог занимања.  Такође, часовима могу присуствовати сведоци 

„минулих времена”, кустоси музеја, лекари, свештена лица који би разговарали и дебатовали са ученицима. Предлаже се, када год је 

то могуће, употреба ИКТ (алата за извођење образовно-васпитног процеса). 

Број часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани.  

У програму слободне наставне активности Домаћинство постоји шест наставних тема: Савремено домаћинство и породица, 

Култура становања, Култура одевања, Култура понашања, Средства за одржавање личне хигијене и хигијене домаћинства и 

Исхрана у домаћинству. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. На почетку сваког часа, наставник пружа ученицима могућност да сами себе процене у теми часа која ће се обрађивати 

(базирано на дотадашњим стеченим знањима у другим наставним предметима или свакодневном животном искуству). То се може 

реализовати тако што ће ученици проценити своје знање на стикеру, а наставник залепити те стикере на помоћној табли и сл. За ову 
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намену наставници могу позвати ученике да подигну онолико прстију своје шаке којом оценом процењују своја предзнања (један 

прст одговара оцени недовољан (1), пет прстију одговара оцени одличан (5). Такође, наставник позива ученике на крају сваког часа да 

процене себе, у смислу, колико су напредовали у стицању знања, вештина, формирању ставова, током часа. То би, уједно, могла бити 

и ученичка евалуација наставниковог рада на часу. Наставник сваку врсту оцењивања јасно и прецизно образлаже ученику, 

поштујући његов интегритет. У Домаћинству као слободној наставној активности најважније је да наставник прати напредак ученика 

у вештинама комуникације (вршњачкој и са одраслима), критичког мишљења, мотивисаности, предузимљивости, организацијским 

вештинама, културним навикама, односу према сопственом здрављу, здрављу његове околине, као и о бризи за очување животне 

средине, креативности и решавању проблема. 

Наравно, наставник уз помоћ одељењског старешине и ПП-службе је способан да примени прилагођавање метода, али и 

садржаја за ученике са посебним потребама у наставном процесу. Наравно, то се односи и на израду посебног наставног материјала, 

као и прави- ла оцењивања. 
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9.13 ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ  
Разред: седми и осми 

Циљ: Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира 

ставове који ће подстаћи и убрзати његов интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, самосталног, 

критичког и креативног мишљења. 

Област / Тема Исходи Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

Појам добра/зла 

Појам уметности 

Појам правде 

Појам слободе 

Појам среће 

Појам толеранције 

Појам истине/лажи 

Појам живота 

Појам времена и 

простора 

Појам пријатељства 

Појам храбрости 

Појам бога 

Појам човека 

Појам мудрости и 

знања 

Појам света 

Појам природе 

Појам једнакости и 

различитости 

Појам љубави 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 критички промишља и анализира питања и проблеме свог 
окружења; 

 са пажњом слуша саговорника и комуницира са другима 
на конструктиван начин; 

 јасно изрази сопствене мисли и осећања; 

 практикује интелектуалну отвореност и радозналост; 

 уважава релевантне аргументе; 

 практикује толеранцију и разлике у мишљењу; 

 искаже објективност и непристрасност у процени 

властитих и туђих становишта, поступака и постигнућа; 

 сарађује са члановима групе којој припада и одупре се 
притиску групе на асертиван начин; 

 препозна проблеме у свом непосредном окружењу и 
дискутује о могућностима њиховог решавања; 

 развије осетљивост за социјални и културни контекст; 

 учествује у расправи која доприноси атмосфери 

отворености и узајамног уважавања; 

 преузме одговорност за сопствене поступке, однос према 
природном и друштвеном окружењу; 

 – усвоји интелектуалне врлине истинољубивости. 

Српски језик и 

књижевност, 

Историја, 

Географија, 

Биологија, 

Грађанско 

васпитање 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

сарадњу, решавање 

проблема, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, рад са 

подацима и 

информацијама, 

дигиталност, 

комуникацију, 

одговоран однос 

према околини и 

естетику. 
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Начин остваривања програма: 

Активности у филозофским истраживачким радионицама имају форму структуираног и дисциплинованог, одређеним 

правилима вођеног дијалога у којем ученици и наставник најпре заједно читају причу (гледају, слушају филм...). Потом наставник, 

фацилитатор даје могућност (време) да ученици испитају своје мисли о причи (филму, слици...) и да размисле о ономе што их чуди 

или збуњује, о ономе што их је заинтригирало. Наставник пружа прилику да ученици размене сопствена мишљења са другом или са 

групом. Затим ученици, уз асистенцију тј. фино подешену подршку наставника, предлажу и демократски бирају питања за дискусију, 

исписују сва важна питања на табли. На почетку дискусије наставник тражи од ученика да погледају да ли постоји неки појам који 

треба дефинисати, да ли постоје различите интерпретације појмова које треба разјаснити. Отварањем дискусије водитељ, наставник 

треба да се уздржи од личног изјашњавања и давања одговора на питања. Кроз дискусију ученици развијају критички смисаони 

дијалог. Учесници у дијалогу чине заједницу истраживача која покушава да пронађе најсмисаоније решење за проблем, да трага за 

истином, а не да покаже како је неко у праву а неко није. У овако замишљеном, сократском дијалогу влада дух заједнице истраживача 

који развија способност грађења својих идеја на идејама осталих учесника. Иако наставник има план вођења дискусије, своју агенду, 

он мора знати када може да се повуче, да деци преда контролу и води истраживање са стране. На крају дискусије треба размислити о 

ономе о чему је дискутовано и о начину на који је дискутовано. Тема о којој се дискутује има једнаку важност за постизање циља као 

и начин на који се дискутује. У дискусију треба укључити и ученике који се сами не јављају. Завршна реч треба да буде кратка и не 

треба је коментарисати. Радионице филозофских истраживања програма филозофија са децом могу бити унапређене играма. У овом 

контексту игре имају функцију средства за подучавање и подстицање развоја ученика. Игре које се користе у програму филозофија са 

децом омогућују ученицима да вежбају вештине као што су планирање, постављање питања, расуђивање, посматрање нечега са 

различитих тачака гледишта, размишљање о новим идејама. У филозофским истраживањима фацилитатор ће бирати оне игре које ће 

се најбоље уклопити у постизање задатог циља: вежбање креативног мишљења, концентрације, пажљивог слушања и памћења, 

вежбање говорења, размишљање о значењу веза међу речима, размишљање о узрочно-последичним везама, вежбању самодисциплине 

и говорења пред публиком, подстицања сарадње чланова групе, подизање енергије у групи, креативно хипотетичко мишљење … 

Упркос разликама међу играма, све оне код ученика играча подстичу независност, самопоуздање, сарадњу и уважавање. Оне, такође, 

подржавају вредности и позитивно понашање које је неопходно за односе у заједници. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких 

постигнућа не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба 

континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како дају креативна 
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решења, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, примењују, процењују последице итд. 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 интерпретација, 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 једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење 

или критицизам, како решавају задатке који садрже аспекте истраживачког рада. За неке садржаjе прикладни су и други начини 

провере напредовања као што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, 

вештина, ставова. Евалуатори овог програма не морају бити само наставници који изводе наставу. Допринос процесу евалуације могу 

дати сама деца (само-евалуација), родитељи заинтересовани за резултате рада са њиховом децом, али и колеге и стручни сарадници 

који могу даље користити резултате евалуације за планирање својих активности. У филозофији са децом постоје многи елементи који 

утичу на различите циљеве образовања, тако да је потребно да одлучимо шта желимо да евалуирамо и колико ће евалуација бити 

селективна. Евалуациони упитници, најчешће направљени у виду евалуационих листова могу процењивати резултате когнитивног 

плана и односе у истраживачкој групи, затим метакогнитивне процесе, тј. критичко промишљање о сопственим мисаоним процесима 

и вештинама мишљења, као и промишљање о процесима и вештинама мишљења других чланова групе, потом мишљење о томе у 

којој се мери група понашала као заједница истраживача и шта ученици мисле о сопственом доприносу у остварењу циља часа, 

мишљење о сопственим и туђим идејама и предлозима за дискусију. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се 

и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која 

помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење.  
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10. ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

ОДРАСЛИХ 
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НAСTAВНИ ПЛAН OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA OДРAСЛИХ 

 

 I циклус 

Σ I-IV 

II циклус III циклус 

ΣV-

VIII 
ΣI-VIII Предмети и 

модули 

Основно 

описмењавање 

Основе 

функционалне 

писмености 

 

Oснoвe oпштeг 

oснoвнoгoбрaзoвaњa 

Oснoвнo oпштe 

oбрaзoвaњe и 

oбукe зa зaнимaњe 

V разред 
VI 

разред 

VII 

разред 

VIII 

разред 

Српски језик 100 100 200 85 68 50 50 253 453 

Енглески језик - 50 50 17 34 34 34 119 169 

Дигитална 

писменост 
- 50 50 17 17 17 10 61 111 

Математика  100 100 200 85 68 51 51 255 455 

Основне животне 

вештине 
 50 + 5** 55      55 

Физика      34 34  68 68 

Хемија      34 34  68 68 

Биологија     34 17 17  68 68 

Примењене 

науке 
      50 50 50 

Историја     17 17 34  68 68 

Географија     17 17 34  68 68 

Предузетништво      17 17 17 51 51 

Одговорно 

живљење у 

грађанском 

друштву 

   25 + 5** 25 + 5** 25 + 5** 25 + 5** 120 120 

УКУПНО 200 355 555 302 353 352 242 1249 1804 

** Чaсoви кojи сe oствaруjу у сaрaдњи сa сoциjaлним пaртнeримa у jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe 
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Oснoвнo oбрaзoвaњe oдрaслих oствaруje сe пo мoдeлу oснoвнoг oбрaзoвaњa oдрaслих (у дaљeм тeксту: OOO). Oнo oмoгућaвa 

дoступнoст oснoвнoг oбрaзoвaњa пoпулaциjи oдрaслих. OOO je oргaнизaциoнa и прoгрaмскa цeлинa у систeму фoрмaлнoг oбрaзoвaњa 

у кojoj oдрaсли стичу oснoвнo oбрaзoвaњe примeрeнo њихoвим пoтрeбaмa, мoгућнoстимa учeњa и пoтрeбaмa тржиштa рaдa.   

Oснoвнo oбрaзoвaњe oдрaслих, пo мoдeлу OOO, трaje три гoдинe и oствaруje сe у три циклусa у трajaњу oд пo гoдину дaнa. У 

првoм циклусу стичу сe oснoвe функциoнaлнe писмeнoсти, у другoм и трeћeм - oснoвe oпштeг oбрaзoвaњa и стручнe кoмпeтeнциje. 

Стручнe кoмпeтeнциje стичу сe путeм oбукe кao jeднoг oд oбликa oспoсoбљaвaњa зaснoвaнoг нa стaндaрдимa рaдa и пoтрeбaмa 

тржиштa рaдa. 

Нaстaвни плaн и прoгрaм oснoвнoг oбрaзoвaњa oдрaслих, пo мoдeлу OOO, усмeрeн je кa oствaривaњу утврђeних oпштих 

исхoдa, oднoснo кључних кoмпeтeнциja. Oпшти исхoди jeсу знaњa, вeштинe и врeднoсни стaвoви нeoпхoдни зa квaлитeтaн и 

oдгoвoрaн живoт и рaд у сaврeмeнoм друштву и пoстижу сe oствaривaњeм прeдмeтних исхoдa. 

Oствaрeнoст oпштих исхoдa, oднoснo кључних кoмпeтeнциja кao и прeдмeтних исхoдa прoгрaмa OOO прoвeрaвa сe нa oснoву 

Oпштих стaндaрдa пoстигнућa зa oснoвнo oбрaзoвaњe oдрaслих.  

Oргaнизaциoни oблик рaдa у oствaривaњу Нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa oснoвнoг oбрaзoвaњa oдрaслих je рeдoвнa нaстaвa кoja 

je прилaгoђeнa пoтрeбaмa и мoгућнoстимa oдрaслих (нaстaвa у блoку, зa врeмe викeндa, вeчeрњa нaстaвa, сeзoнскo и днeвнo 

прилaгoђaвaњe њихoвим пoтрeбaмa). Прилaгoђaвaњe сe oднoси и нa дужину трajaњa чaсa oд 30 минутa. Увaжaвaњe спeцифичнoсти 

пoтрeбa рaзличитих циљних групa oствaруje сe: приликoм уписивaњa у шкoлу, oргaнизoвaњeм oдeљeњa oдрaслих, тaкo дa je 15 

oптимaлaн брoj зa пoхaђaњe рeдoвнe нaстaвe, индивидуaлизaциjoм у нaчину oствaривaњa прoцeсa учeњa и нaстaвe. 

 

Oчeкивaни oпшти исхoди, oднoснo кључнe кoмпeтeнциje 

 

Нaстaвни плaн и прoгрaм oснoвнoг oбрaзoвaњa oдрaслих нaмeњeн je свим oдрaслимa кojи су прeкинули свoje oснoвнo 

oбрaзoвaњe или гa, из билo кojих рaзлoгa, нису никaдa ни зaпoчeли, a стaриjи су oд 15 гoдинa живoтa. 

Oпшти циљ OOO jeстe: стицaњe и унaпрeђивaњe знaњa, вeштинa, врeднoсти и стaвoвa нeoпхoдних зa прoaктивнo и 

кoнструктивнo рeшaвaњe прoблeмa и суoчaвaњe сa изaзoвимa у свaкoднeвнoм живoту, унaпрeђивaњe пoрoдичних и личних услoвa 

живoтa, oбaвљaњe jeднoстaвних пoслoвa и aдeквaтнo пoступaњe у рaдним ситуaциjaмa и рaднoм oкружeњу, дaљe oбрaзoвaњe и 

aктивнo учeшћe у друштвeнoj зajeдници. 

Oчeкивaни oпшти исхoди, oднoснo кључнe кoмпeтeнциje кoje сe стичу oствaривaњeм Нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa oснoвнoг 

oбрaзoвaњa oдрaслих, кao интeгрисaнe цeлинe, jeсу: 

1. Jeзичкa писмeнoст 

2. Maтeмaтичкa писмeнoст 
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3. Oснoвe нaучнe писмeнoсти 

4. Дигитaлнa писмeнoст 

5. Упрaвљaњe сoпствeним учeњeм 

6. Рeшaвaњe прoблeмa 

7. Сoциjaлнe интeрaкциje и сaрaдњa сa другимa 

8. Грaђaнскa oдгoвoрнoст зa дeмoкрaтиjу 

9. Здрaвствeнe кoмпeтeнциje 

10. Eкoлoшкe кoмпeтeнциje 

11. Инициjaтивнoст и прeдузeтништвo 

12. Културнa свeст, мултикултурaлнoст и крeaтивнoст 
 

НAСTAВНИ ПРOГРAM OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA OДРAСЛИХ 

 

Oпшти циљ OOO jeстe стицaњe и унaпрeђивaњe знaњa, умeњa, врeднoсти и стaвoвa кojи су oдрaслoм нeoпхoдни зa aктивнo и 

кoнструктивнo суoчaвaњe и рeшaвaњe прoблeмa и изaзoвa у свaкoднeвнoм живoту, унaпрeђивaњe пoрoдичних и личних услoвa 

живoтa, oбaвљaњe jeднoстaвних пoслoвa, дaљe oбрaзoвaњe и aктивнo учeшћe у зajeдници и ширeм друштвeнoм живoту. 

У прoгрaму ФOOO oвa знaњa, умeњa, врeднoсти и стaвoви дeфинисaни су кao oпшти исхoди, oднoснo кључнe кoмпeтeнциje кa 

чиjeм рaзвojу су усмeрeни нaстaвa и учeњe у свим прeдмeтимa и мoдулимa зajeднo и у свaкoм oд њих пojeдинaчнo. 

Oпшти исхoди, oднoснo кључнe кoмпeтeнциje, oмoгућaвajу дa сe oдрaсли oспoсoби дa успeшниje, квaлитeтниje, aктивниje и 

кoнструктивниje усмeрaвa свoj лични, пoрoдични, рaдни и друштвeни живoт тaкo штo му пoмaжу дa сe суoчи сa прoблeмимa и 

изaзoвимa у свaкoднeвнoм живoту и дa сe нa прaвилaн нaчин и eфикaснo сa њимa избoри; дa сe нa aдeквaтaн нaчин снaлaзи и пoступa 

у рaднoм oкружeњу и у рaдним ситуaциjaмa; дa сe oдгoвoрнo и кoнструктивнo aнгaжуje у циљу пoбoљшaвaњa свojих личних и 

пoрoдичних приликa и услoвa и дa у тoм циљу прaвилнo и oдгoвoрнo кoристи рaспoлoживe друштвeнe рeсурсe и мeхaнизмe, кao и свe 

влaститe рeсурсe; дa нa oдгoвaрajући нaчин и сврсисхoднo кoристи тeхнoлoшкa пoмaгaлa и рaзнoврснa кoмуникaциoнa срeдствa; дa сe 

усмeри кa нaстaвку oбрaзoвaњa и стaлнoм учeњу и усaвршaвaњу и дa сe aктивнo, кoнструктивнo и oдгoвoрнo укључи у живoт 

зajeдницe у кojoj живи, кao и у прoцeсe у ширeм друштвeнoм oкружeњу. 
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10.1 ПРВИ  ЦИКЛУС  

10.1.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: Први циклус 

 

Циљ: Циљ наставе српског језика у првом циклусу је да полазници савладају ћириличко и латиничко писмо (штампана слова), да 

умеју да прочитају и разумеју прочитани текст, самостално пише поруке, обрасце. Препозна текст и да га разуме. 

 

 

Начин остваривања програма:  

 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Корелација са 

другим 

предметима 

Основно описмењавање - учење 

читања и писања. 

Усмено изражавање. 

Писано изражавање. 

Граматика и правопис. 

Књижевност. 

По завршетку првог циклуса полазници ће умети да: 

 читаји ћирилично и латинично писмо (штампана слова) 

 одређује основну тему текста, догађај и ликове. 

 схвати поруку текста 

 одговара на једноставна питања у вези са текстом 

 издваја непознате речи и изразе 

 пише штампана слова ћирилице и латинице 

 пише поруку СМС, попуњава обрасце 

 самостално прича на задату тему, препричава ТВ 

емисије. 

01.сј.0.1.1. 

01.сј.0.1.2. 

01.сј.0.1.3. 

01.сј.0.1.4. 

01.сј.1.2.1. 

01.сј.1.2.2. 

01.сј.1.2.3. 

01.сј.1.3.3. 

01.сј.1.3.4. 

01.сј.1.4.1. 

01.сј.1.4.2. 

01.сј.1.4.3. 

01.сј.1.5.1. 

01.сј.1.5.2. 

01.сј.1.5.3. 

01.сј.1.5.4. 

01.сј.1.5.5.. 

Основне животне 

вештине 

Дигитална 

писменост  

Енглески језик 
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Предмет Српски језик је организован кроз пет тема, а свака од тема се обрађује преко циљева, исхода, обавезних и напредних 

садржаја. Тематски садржај је подељен на блокове. Теме се не посматрају као одвојене области већ као део целине које чине сви 

садржаји њима обухваћени. Понављање свих тема истих тема кроз све циклусе школовања омогућује наставнику сталну проверу 

онога што је усвојено и савладано, као и могућност да се врати на оно што није савладано у довољној мери. 

Реализација садржаја се остварује уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, као и уз помоћ информација добијених из 

других извора. У раду се уважава постојеће знање и искуство полазника. Језичка писменост, као један од приоритетних циљева 

наставе, остварује се на свим часовима и кроз све садржаје. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 

Праћење и вредновање учења подразумева иницијално процењивање - утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање - праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење вредновања одраслих. Наставник стално прати напредовање и на основу тога се 

врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког појединца, као и његово ангажовање у 

наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инсистирати да се код полазника не би створио утисак да је оцена 

важнија од онога што су стварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користе се: усмено испитивање, групни и 

индивидуални задаци и писана провера. 
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10.1.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  
 

Разред: Први циклус  

 

ЦИЉ  наставе математике у I циклусу је да се полазници оспособе за математичку писменост, решавање проблема, управљање 

сопственим учењем, основе научне писмености и примењивост наученог градива. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Природни бројеви и рачунске 

операције са њима 

Разломци и проценат 

Примена бројева и бројевих 

израза у реалним ситуацијама 

Облици и простор 

Мерење и мере 

Примена мера у једноставним 

ситуацијама 

Обрада података 

 Језичка писменост 

 Математичка писменост 

 Основе научне писмености 

 Дигитална писменост 

 Управљање сопственим учењем 

 Решавање проблема 

 Социјалне интеграције и сарадња са другима 

 Грађанска одговорност за демократију 

 Здравствене компетенције 

 Иницијативност и предузимљивост 

 Културна свест, мултикултуралност и креативност 

О1. МА. 1.3.1; 

О1. МА. 1.2.1; 

О1. МА. 1.3.1; 

О1. МА. 1.4.1; 

О1. МА. 1.4.2; 

О1. МА. 1.4.3; 

О1. МА. 1.5.1; 

О1. МА. 1.1.1; 

01. МА. 1.2.2; 

О1. МА. 1.2.3. 

Српски језик 

Основне животне 

вештине 

 

Начин остваривања програма: 
 

Предмет Математика је организован кроз пет тема, а свака од тема се обрађује преко циљева, исхода, обавезних и напредних 

садржаја. Тематски садржај подељен је на блокове. Теме не треба посматрати као одвојене области, већ као део целине које чине сви 

садржаји њима обухваћени. Понављање истих тема кроз све циклусе школовања омогућује наставнику сталну проверу онога што је 

усвојено и савладано, као и могућност да се врати на оно што није савладано у довољној мери. 
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Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, као и уз помоћ информација добијених из других 

извора. У раду се уважава постојеће знање и искуство полазника. Језичка писменост, као један од приоритетних циљева наставе, 

остварује се на свим часовима и кроз све садржаје. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и вредновање учења подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник стално прати напредовање и на основу тога се 

врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког појединца, као и његово ангажовање у 

наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инсистирати да се код полазника не би створио утисак да је оцена 

важнија од онога што су стварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користе се: усмено испитивање, групни и 

индивидуални задаци и писана провера. 
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10.1.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: Први циклус 

 

Циљ: Циљ наставе енглеског језика у ООО је оспособљавање полазника за за елемнтарну комуникацију у свакодневним ситуацијама 

коришћењем енглеског језика. 

 

Област / Тема Оперативни задаци Стандарди 
Корелација са другим 

предметима 

Поздрављање и 

упознавање 

Лични подаци 

Једноставна упутства 

Бројеви 

Људи и ствари  

Храна и пиће 

 Полазник ће умети да поздрави саговорника и да се 

представи 

 Полазник уме да каже основне податке о себи 

 Полазник уме да искаже и разуме једноставна 

упутства 

 Полазник уме да броји и да помоћу бројева искаже 

одређене информације о себи 

 Полазник уме да искаже и препозна појмове из 

своје непосредне околине 

 Полазник користи основне појмове везане за храну 

и пиће 

 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Математика 

Свет око нас 

 

Начин остваривања програма: 

 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

- Циљни језик употрбљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима за полазнике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

- Мој говор је прилагођен знањима полазника; 

- Током часа морам бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирујуће 

елемнте; 

- Битно је значење језичке поруке; 

- Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику; 

- Учење и понављање минии дијалога 
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- Вежбе слушања (према мојим упутствима); 

- Превођење исказа из геста у гест. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако, оцењивање треба схватити 

као саствани део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност која подиже ниво стреса код полазника. Оцењивањем и 

евалуацијом обезбеђујем напредовање полазника у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање 

спроводим са акцентом на провери достигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. 

Елементи за проверу и оцењивање: 

- Разумевање говора 

- Разумевање краћег писаног текста 

- Усмено изражавање 

- Писмено изражавање 

- Усвојенот лексичких садржаја 

- Правопис 

- Залагање на часу 
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10.1.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  
 

РАЗРЕД: Први циклус 

 

ЦИЉ наставе предмета Дигитална писменост је оспособљавање одраслих особа за самосталну употребу информационо-

комуникационих технологија с циљем креирања, претраге, чувања и размене дигиталних информација и електронске комуникације, у 

контексту свих ситуација важних за његову породицу, посао, друштвену средину и лични развој. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

РАД СА ДОКУМЕНТИМА 

У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

 Уме да укључи рачунар,да се пријави на систем и да 
га безбедно искључи; 

 Покреће апликације и отвара фолдер са 
подразумеване локације; 

 Користи алатке за приказ и затварање прозора; 

 Отвара и чува документ на подразумеваној локацији 

О1.ДП.1.1.1. 

О1.ДП.1.1.2. 

О1.ДП.1.1.3. 

О1.ДП.1.3.1. 

О1.ДП.2.1.2. 

Српски језик, 

енглески језик 

ПРЕТРАГА ПОДАТАКА И 

КОМУНКАЦИЈА НА 

ИНТЕРНЕТУ 

 Уме да проналази информацију на интернету на 
основу кључне речи 

 Приступа интернет страници на основу адресе 

 Приступа унапред креираном налогу електронске 
поште, чита и шаље поруку 

О1.ДП.1.2.1. 

О1.ДП.1.2.2. 

О1.ДП.1.3.1. 

О1.ДП.2.3.1 

Српски језик, 

енглески језик 

КРЕИРАЊЕ 

ТЕКСТУАЛНОГ 

ДОКУМЕНТА 

 Уме да бира језик за унос текста, уноси текст у 
текстуални документ, креће се кроз њега и 

једноставно га уређује операцијама брисања, 

преписивања, исецања, копирања и лепљења 

О3.ДП.1.2.1. 

О3.ДП.1.3.1. 

О3.ДП.1.3.2. 

Српски језик, 

енглески језик 

 

Начин остваривања програма: 

 

Oстваривање програма дигиталне писмености се изводи кроз теоретски и практичан део.Теоријски део се остварује кроз 

монолошко-дијалошку методу,затим демонстративном методом где се као наставно средство користи рачунар.Потом се приступа 
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практичној примени стеченог знања, где полазници раде на рачунару, углавном појединачно, али и у пару или у групи, уз помоћ 

наставника. У циљу реализације ефикасног образовног процеса наставник при планирању наставних блокова  узима у обзир основне 

карактеристике учења одраслих: функционализацију, индивидуализацију,социјални карактер учења и самосталност. 

Функционализација је везана за чињеницу да одрасла особа образовањем задовољава своје потребе, да учи у контексту решавања 

својих проблема и да се сам процес учења одвија на неформалне начине. Стога све садржаје наставник реализује кроз практичне 

активности полазника на рачунару, базирано на њиховим потребама и интересовањима, надограђујућина постојећа знања и ставајући  

у контексту претходних искустава.Индивидуализацију, са друге стране, наставник користи како би се савладао разлике у 

предзнањима полазника, али такође и разлике које произилазе из њихових навика,способности, старосне доби, начина учења и 

сл..Образовање одраслих ретко када нема социјални карактер – одрасли уче у групи, са групом,уз помоћ и подршку других, и са 

увидом у напредовање других и у сопствено напредовање.Стога да би унапредио квалитет образовног процеса наставник приликом 

планирања наставног блока предвиђа време за разговор и размену, евалуацију и самоевалуацију у групи..Да би образовни процес био 

успешан полазник мора бити консултован и информисан о образовним плановима, укључен у планирање циљева и задатака и 

процену постигнућа. Ово је један од најбољих начина да полазник вољно прихвати свој део одговорности за учешће у процесу и 

резултате учења, што је предуслов и за мотивисаност за рад и учење.Великом делу полазника програм ООО је прва прилика за рад на 

рачунару.Зато је наставник одговоран за посредовање између  тог света рачунара и полазника  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Оцењивање полазника се врши сумативним и формативним оценама. Оцењује се њихово стечено знање кроз практичну 

проверу на рачунару, као и теоретска провера знања путем теста знања.Рад полазника и вредновање тог рада се прати и кроз 

коришћење педагошке свеске.Процењивање напредовања полазника је саставни део образовног процеса. Ефикасан механизам 

формативног оцењивања је предуслов ефикасног образовног процеса. Он подразумева систем континуираног праћења напредовања 

полазника у достизању предметних исхода, а кроз реализацију заједнички договорених задатака и активности. Праћење се обезбеђује 

описним оцењивањем, самопроценом полазника, и проценом групе. Полазник треба да активно учествује у стварању свог досијеа. 

Полазнику је потребно да унапреди вештину учења и самооцењивања, пружи охрабрење и подстицај и мотивише га за даље учење.  
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10.1.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 
 

РАЗРЕД: Први циклус  

 

ЦИЉ наставе Основне животне вештине у I циклусу је да се полазници оспособе за општу писменост, решавање проблема, 

управљање сопственим учењем, основе научне писмености и примењивост наученог градива. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Одговорно живљење 

Грађанско 

васпитање 

Предузетништво 

 Језичка писменост, 

 Математичка писменост 

 Основе научне писмености, 

 Дигитална писменост, 

 Управљање сопственим учењем, 

 Решавање проблема 

 Социјалне интеракције, 

 Грађанска одговорност, 

 Здравствене компетенције, 

 Еколошке компетенције, 

 Иницијативност и предузетништво, 

 Културно изражавање, 

 Препознаје и примењује основне принципе здравог начина живота, 

препознаје и идентификује карактеристике здраве породице, познаје 

главне изворе релевантних информација, разуме визуелно 

представљање различитих садржаја, чита мапу и сналази се на основу 

ње, користи различите услуге савремених средстава (банкомат, 

аутомат, апарат...), 

 препознаје значај поседовања неопходних личних докумената и 

увођења у грађанске евиденције, идентификује своје могућности и 

склоности интересовања за бављење одређеним пословима, сачињава 

О1. ОЖВ. 1.1.1. 

О1. ОЖВ. 1.1.2. 

О1. ОЖВ. 1.3.1. 

О1. ОЖВ. 1.3.2. 

О1. ОЖВ. 1.3.3. 

О1. ОЖВ. 1.3.4. 

О1. ОЖВ. 1.3.5. 

О1. ОЖВ. 1.1.4. 

О1. ОЖВ. 1.2.1. 

О1. ОЖВ. 1.2.2. 

Српски језик, 

Математика, 

Енглески језик 
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планове за личну и радну будућност, уочава проблем, трага за 

решењем, предузима акцију, критички процењује једноставан 

свакодневни проблем и сопствену улогу у његовом решавању 

 

Начин остваривања програма: 
 

Предмет Основне животне вештине је организован кроз пет тема, а свака од тема се обрађује преко циљева, исхода, обавезних 

и напредних садржаја. Тематски садржај подељен је на блокове. Теме не треба посматрати као одвојене области, већ као део целине 

које чине сви садржаји њима обухваћени. Понављање истих тема кроз све циклусе школовања омогућује наставнику сталну проверу 

онога што је усвојено и савладано, као и могућност да се врати на оно што није савладано у довољној мери. 

Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, као и уз помоћ информација добијених из 

других извора. У раду се уважава постојеће знање и искуство полазника. Језичка писменост, као један од приоритетних циљева 

наставе, остварује се на свим часовима и кроз све садржаје. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
 

Праћење и вредновање учења подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник стално прати напредовање и на основу тога се 

врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког појединца, као и његово ангажовање у 

наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инсистирати да се код полазника не би створио утисак да је оцена 

важнија од онога што су стварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користе се: усмено испитивање, групни и 

индивидуални задаци и писана провера. 
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10.2 ДРУГИ  ЦИКЛУС  

10.2.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  
 

РАЗРЕД: Други циклус 

 

ЦИЉ наставе српског језика у трећем циклусу јесте да оспособи одрасле да овладају вештином комуникације у усменом и писаном 

облику и ефикасно је користе, усавршавају и примењују приликом решавања сопствених проблема у условима свакодневног живота, 

у радном окружењу и у даљем образовању. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊА 

ПРОЧИТАНОГ 

 користи оба писма (ћириличко и латиничко); 

 разликује уметнички од информативног и неуметничког 
текста; 

 на једноставним примерима препознаје функционалне 
стилове (разговорни и књижевноуметнички); 

 чита једноставне легенде, табеле, дијаграме и графиконе; 

 у једноставном информативном тексту разликује битно од 
небитног; 

 препознаје и уме да изабере најважније информације у 
тексту. 

О2. СЈ. 1.2.1; 

О2. СЈ. 1.2.3; 

О2. СЈ. 1.2.6; 

О2. СЈ. 2.2.1. 

српски језик 

одговорно живљење 

биологија 

дигитална писменост 

хемија 

математика 

ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 записује једноставну информацију користећи оба писма; 

 препричава једноставан текст; 

 уме да напише разумљиву, граматички исправну реченицу; 

 користи основне жанрове писане комуникације: саставља 
писмо, попуњава образац, захтев, пише молбу, жалбу, 

изјаву, CV; 

 коришћење Правописа српског језика (школско издање) 

О2. СЈ. 1.3.1; 

О2. СЈ. 1.3.2; 

О2. СЈ. 1.3.3; 

О2. СЈ. 1.3.4; 

О2. СЈ. 1.3.5; 

О2. СЈ. 2.3.3. 

српски језик 

предузетништво 

дигитална писменост 

историја 

географија 

биологија 

одговорно живљење 

УСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ И 
 примењује основне књижевнојезичке норме у 
свакодневном говору; 

О2. СЈ.0. 1.1; 

О2. СЈ. 0.1.5. 

српски језик 

одговорно живљење, 
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СВАКОДНЕВНА 

КОМУНИКАЦИЈА 
 начином говора исказује различите облике изражавања 
(дијалог, опис, нарација); 

 у расправи о теми или проблему користи аргументе, јасно 
износи свој став, уз уважавање и поштовање 

саговорниковог мишљења; 

 разговара о слободно одабраној или задатој теми 
(породица, пријатељ, филм, фудбалска утакмица) 

предузетништво 

дигитална писменост 

географија 

историја 

ГРАМАТИКА, 

ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 примењује поделу речи на слогове; 

 разликује основне граматичке категорије променљивих 
речи (именице и глаголе); 

 правилно користи падеже; 

 правилно употребљава основне глаголске облике 
(садашње, будуће и прошло време); 

 препознаје основне лексичке појмове (једнозначност и 
вишезначност речи) и лексичке односе (синонимију и 

антонимију); 

 разуме фразеологизме који се употребљавају у 
свакодневној комуникацији; 

 користи Речник српског језика и Речник страних речи и 
израза; 

 у једноставним случајевима уме да одреди значење 
непознатих речи и израза на основу њиховог састава или 

контекста у коме су употребљени; 

 наводи најзначајнији тренутак у развоју српског 
књижевног језика – увођење фонетског принципа (значај 

Вука Караџића). 

О2. СЈ. 1.4.3; 

О2. СЈ. 1.4.7; 

О2. СЈ. 1.4.8; 

О2. СЈ. 1.4.9; 

О2. СЈ. 1.4.10; 

О2. СЈ. 1.4.11. 

О2. СЈ. 2.4.1; 

О2. СЈ. 2.4.6. 

српски језик 

енглески језик 

историја 

географија 

хемија 

физика 

биологија 

дигитална писменост 

КЊИЖЕВНОСТ – 

УСМЕНА И АУТОРСКА 

 препознаје типове књижевног стваралаштва (писану и 
народну књижевност); 

 уочава битне елементе књижевноуметничког текста: тему, 
време, место радње, књижевни лик; 

 именује најчешће стилске фигуре (епитет, поређење, 

О2. СЈ. 1.5.1; 

О2. СЈ. 1.5.2; 

О2. СЈ. 1.5.3; 

О2. СЈ. 1.5.5; 

О2. СЈ. 2.5.1. 

српски језик 

историја 

географија 

одговорно живљење 

дигитална писменост 
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ономатопеју). 

 

Начин остваривања програма: 

 

Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, као и уз помоћ информација добијених из 

других извора. У раду се уважава постојеће знање и искуство полазника. Полазници слободно износе своја мишљења, а затим 

наставник даје објашњење.  

Заступљени су сви облици рада: индивидуални, групни, рад у паровима, фронтални. Од метода користе се дијалошка, 

монолошка, метода демонстрације, истраживачка и текстуална. 

Тематски садржај предмета Српски језик подељен је на блокове. Понављање истих тема кроз све циклусе школовања 

омогућује наставнику сталну проверу онога што је усвојено и савладано, као и могућност да се врати на оно што није савладано у 

довољној мери. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 

Праћење и вредновање учења подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник стално прати напредовање и на основу тога се 

врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког појединца, као и његово ангажовање у 

наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инсистирати да се код полазника не би створио утисак да је оцена 

важнија од онога што су стварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање, групни и 

индивидуални задаци, писана провера. 
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10.2.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

РАЗРЕД: Други циклус 

 

ЦИЉ наставе енглеског језика у другом циклусу је оспособљавање одраслог за елементарну комуникацију у свакодневним 

ситуацијама коришћењем енглеског језика, кроз развијање способности разумевања информација, као и способности полазника да 

вербалним путем пружи и тражи жељене информације.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Енглески око нас 

 препознаје слова, написане речи у вези са познатим појмовима 

 користи садашње облике глагола бити 

 разуме и користи фразе за исказивање поздрава 

 препознаје учестале акрониме и њихово значење (CD, DVD, UK) 

 даје основне информације о себи и свом окружењу 

Српски језик 

Започињање 

разговора 

 користи просто садашње време 

 разуме и поставља једноставна питања у свакодневној 

 комуникацији, а везано за место боравка и давање основних података о себи 

 изражава допадање и недопадање 

 разуме и говори о омиљеним стварима из свог окружења 

 разуме основни смисао и конкретне информације везано за личне податке, 
бројеве, боје у једноставном тексту или говору 

Српски језик 

Путовање 

 разуме фреквентне речи и изразе који се односе на називе важних места и 
сналажење у граду 

 препознаје и користи предлоге за место и правац 

 разуме кратке и једноставне натписе који су чести на јавним местима као што 
су знаци за оријентацију, ресторани, продавнице станице, нарочито ако 

садрже слике 

 изражава време 

 тражи и пружа нформације о правцу, месту и времену једноставним речима и 

Географија 

Математика 
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изразима 

Посао и слободно 

време 
 разуме и користи речи за описивање занимања 

 препознаје речи у писаној форми и повезује са сликама 

 користи садашње трајно време за описивање слика 

 разуме једноставна питања о свом занимању и даје одговоре  

 попуњава једноставан формулар у коме се траже лични подаци 

 разуме једноставна питања о свакодневним активностима и даје једноставне 
одговоре ослањајући се на помоћ саговорника 

 напише кратке одговоре на једноставна питања 

Српски језик 

Предузетништво 

Дигитална писменост 

Куповина  препознаје и користи речи за означавање одевних предмета, хране и пића 

 користи бројеве за изражавање цена 

 разуме фреквентне речи и изразе везано за куповину, поставља питања и даје 
једноставне одговоре  

 искаже своје потребе приликом куповине 

 даје описе предмета (на пример, које је боје, величине) 

Српски језик 

Математика 

Осећања и потребе  разуме и користи основне речи и фразе за исказивање расположења и осећања 

 користи садашње време приликом изражавања потреба и осећања (потврдне, 
упитне и одричне облике) 

 разуме фреквентне придеве за изражавање осећања 

 затражи од саговорника да понови питање 

 пише кратке одговоре на једноставна питања 

Српски језик 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм енглеског језика заснива се на исходима којима је тачно одређено шта је одрасли у стању да разуме, препозна, 

прочита, напише или комуницира по завршетку циклуса. Њихово остваривање наставник стално има на уму, како у припремању 

часова, тако и у њиховој реализацији. Исходи се остварују кроз садржаје и обрађивањем различитих тематика. Ти садржаји свакако не 

морају обавезно да се хронолошки прате, с обзиром да се један исход може остваривати кроз разне теме. 

Предмет Енглески језик у мањој или већој мери учествује и у остваривању свих заједничких општих исхода. Енглески језик 

најнепосредније доприноси остваривању језичке писмености. У великој мери се кроз овај предмет може развијати и дигитална 

писменост, решавање проблема, социјална интеракција и сарадња са другима, културна свест, мултикултуралност и креативност као 
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и поспешити управљање сопственим учењем. Заједнички општи исходи, као крајњи резултат наставе, требало би да допринесу 

грађењу самосталнијих, одговорнијих и самопоузданијих чланова заједнице. Стога ове исходе/компетенције наставник стално има на 

уму током планирања и извођења наставе. 

Како је језик пре свега средство комуникације, треба га као таквог посматрати и у учионици. Да би се време што боље 

искористило, рад у учионици се базира на групном и раду у пару на решавању проблема, на потрази за информацијама, решавању 

мање или више комплексних задатака у којима су увек јасно одређени контекст, процедура и циљ и у којима се не инсистира на 

учењу и проверавању граматичких знања ван контекста. Комуникативна настава језика усмерена је на значење и на размену 

информација, мишљења, ставова (односно на интеракцију), а не на анализу језичких структура. Од првог дана и од првог сусрета са 

одраслима у комуникацији у највећој мери се као средство користити енглески језик са циљем да се  повећа изложеност језику, 

нарочито његовој стварној употреби. Ово ће допринети да се одрасли активно и са мање устручавања укључе у изградњу језичких 

компетенција у основној комуникацији на енглеском језику. 

Наставник настоји да садржаје које обрађује у оквиру задатих тема прилагоди нивоу одраслих, животном добу и претходним 

знањима, као и то да буду у складу са интересовањима и потребама одраслих. Наставнк користи разичите активност за развије 

вештина, рецептивних (повезивање ислустрација са речима, допуњавање одговора, заокруживање, исправљање нетачних података, 

одговарање на питања) и продуктивних (преписивање речи и слова, писање речи поред одговарајуће слике, попуњавање једноставног 

формулара, игре по улогама, интервју). 

Програм за енглески језик у другом циклусу подразумева утврђивање и проширивање знања, као и подизање свести о томе 

колико је енглески важан и свуда присутан. След тема је у служби функционализације знања. Он прати ситуације и контексте у 

којима би одрасли могао да се нађе. У оквиру програма не постоје граматички садржаји. Ако наставник наиђе на ситуацију у којој је 

потребно неко граматичко разјашњење, наставник користи индуктивне методе (учење путем открића) и фокусирање на контекст. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 

Имајући у виду већином негативна претходна искуства одраслих са формалним образовањем, оцењивање се не спроводи као 

класична сумативна провера знања, већ наставник оцењивање спроводи формативно, односно, као процес чији се резултати користе у 

сврху подржавања учења. Крајњи резултат овог процеса је описна оцена достигнућа одраслог, снага и слабих страна и препорука за 

даљи рад. Из оваквог описа наставник изводи нумеричку оцену. 

У процесу оцењивања, параметар на који се наставник ослања јесу исходи. Праћење рада и оцењивање одраслог, као и настава, 

требало би да буде индивидуализовано. Приликом оцењивања, наставник узима у обзир колико је одрасли мотивисан, какве су му 

амбиције, какво предзнање је имао и колико је напредовао у односу на почетно или, касније, на одређено пролазно стање. Приступ 

процени постигнућа се дакле у мањој мери бави проверавањем знања, а у највећој мери је усмерен тако да се прати да ли и колико 

полазник напредује. 
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Стога, поред тестова знања, наставник у процесу праћења напредовања полазника користи технику портфолија при чему 

прикупља и одабира оне резултате рада полазника који најбоље илуструју колико је, када и у чему полазник напредовао, шта је успео 

да оствари у односу на циљеве које је себи поставио и шта треба да ради како би превазишао уочене недостатке, пропусте и 

проблеме. Својим учешћем у изради портфолија наставник даје повратну информацију која се односи на појединачног полазника 

лично. Овакве информације, специфичне и садржински и персонално, представљају најбољу основу за напредовање у наредним 

корацима учења и рада.  
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10.2.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  
 

РАЗРЕД:Други циклус 

 

ЦИЉ наставе предмета Дигитална писменост је оспособљавање одраслих особа за самосталну употребу информационо-

комуникационих технологија с циљем креирања, претраге, чувања и размене дигиталних информација и електронске комуникације, у 

контексту свих ситуација важних за његову породицу, посао, друштвену средину и лични развој 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

РАД СА ДОКУМЕНТИМА У 

РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

 Уме да укључи рачунар, да се пријави на систем, 
одјави се, рестартује рачунар и да га безбедно 

искључи; 

 Користи алате за приказ и затварање прозора и 
мења величину прозора; 

 Размењује податке између рачунара и екстерне 
меморије (flash) и преноси податке са оптичких 

медија на рачунар; 

 Уме да креира објекте (фолдере и документа) на 
радној површини; 

 Чува документа на подразумеваној површини 

O3.ДП.1.1.1. 

O3.ДП.1.1.2. 

О3.ДП.1.1.3. 

O3.ДП.1.1.4. 

О3.ДП.1.1.5. 

Српски језик, 

Енглески језик 

ПРЕТРАГА ПОДAТАКА И 

КОМУНИКАЦИЈА НА 

ИНТЕРНЕТУ 

 Проналази информацију на основу кључне речи; 

 Приступа интернет страници на основу адресе; 

 Приступа налогу електронске поште и чита и шаље 
поруку и отвара придружени документ; 

О1.ДП.1.2.1. 

О1.ДП.1.2.2. 

О1.ДП.1.3.1. 

О1.ДП.2.3.1 

Српски језик, 

Енглески језик 

КРЕИРАЊЕ ТЕКСТУЛАНОГ 

ДОКУМЕНТА 

 Бира језик за унос текста, уноси текст, креће се кроз 

њега и једноставно га уређује (cut, copy, paste) 

 подешава величину, боју и облик слова и користи 
алат за поравнање текста; 

 Штампа документ 

О3.ДП.1.2.1. 

О3.ДП.1.3.1. 

О3.ДП.1.3.2 

О3.ДП.2.1.1. 

О3.ДП.2.1.3. 

Српски језик, 

Енглески језик 
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10.2.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  
 

РАЗРЕД: Други циклус 

 

ЦИЉ наставе математике у другом циклусу јесте да математички описмени одраслог да у свакодневном животу решава проблеме 

применом знања о бројевима и стекне вештину извођења једноставних прорачуна, као и да стекне добру основу за даљу обику или 

учење за којим ће имати потребе целог живота. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Разломци 

 да усвоји појам разломка, читање и његов запис; 

 упоређује разломке са истим имениоцем и бројиоцем; 

 да усвоји децимални запис броја, и превођење децималног броја у 
разломак и обрнуто; 

 да савлада основне рачунске операције са бројевима истог облика 
(децимални запис или разломак); 

О2.МА.1.2.1 

О2.МА.1.2.2 

О2.МА.1.2.3. 

Српски језик и 

књижевност 

Цели бројеви 

 да усвоји појам целих бројева, и појам негативног броја; 

 да представља целе бројеве на бројевној правој, и тачке у 
координатном систему; 

 уме да упоређује целе бројеве по величини; 

 да примењује основне рачунске операције са целим бројевима; 

О2.МА.2.1.1. 

О2.МА.2.1.2 

Српски језик и 

књижевност 

Рационални 

бројеви 

 да усвоји појам рационалних бројева, и однос између скупова 
природних, целих и рационалних бројева; 

 -представља природне, целих и рационалних бројева на бројевној 

правој и упоређује те бројева по величини; 

 -примењује основне рачунске операције са рационалним бројевима; 

О2.МА.2.1.1. 

О2.МА.2.1.2 

Српски језик и 

књижевност 

Примена 

 да израчуна аритметичку средину за два или више броја; 

 да усвоји појам размере и њене елементарне примере; 

 да усвоји појам процента и уме да га примени у једноставним 

О2.МА.2.5.2 

О2.МА.1.2.3 

Српски језик и 

књижевност 

географија 
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ситуацијама; 

 да у једноставним ситуацијама примени бројеве и бројевне изразе; 

 да рачуна приближну вредност  броја; 

Скупови тачака у 

равни 

 да разликује дужи, полуправе, праве, равни и улове и препознавање 
истих у реалним ситуацијама; 

 да разликује врсте линија: права, крива, отворена, затворена, 
изломљена; и да усвоји појам области; 

 да уочава модел круга у реалним ситуацијама; 

 да усвоји појам центра и полупречника круга; самостално црта круг; 

О2.МА.1.3.1 

О2.МА.1.4.1. 

О2.МА.2.2.2. 

Географија 

Угао 

 да усвоји појам угла, његове елементе и обележавање угла; 

 да препозна централни угао круга, и мере углова; 

 да зна врсте углова: оштар, туп и прав; 

 да усвоји појам паралелних и нормалних правих; 

 да упоређује углове; 

О2.МА.1.3.1 

О2.МА.2.3.1 
Географија 

Троугао 

 да усвоји појам троугла, како и врсте троуглова према страницама; 

 однос између дужина страница троугла; 

 да зна колики је збир углова у троуглу, и врсте троуглова према 
угловима; 

 да уочава подударне троуглове; 

 уме да израчуна обим и површину троугла (када су подаци познати); 

 да зна однос између страница и углова троугла 

 да примени Питагорину теорему за израчунавање непознате 
странице правоуглог троугла 

О2.МА.1.3.1. 

О2.МА.2.2.1 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Информатика и 

рачунарство 

техника и технологија 

Четвороугао 

 да усвоји појам четвороугла и збир улова у четвороуглу; 

 да усвоји елементе и особине квадрата и правоугаоника; 

 да израчунава обим и површину квадрата и правоугаоника; 

 да усвоји појам паралелограма и трапеза и њихова својства; 

О2.МА.2.2.1 

Географија 

Информатика 

техника и технологија 

Сличност, 

подударност и 

симетрија 

 да уочава сличне фигуре; 

 да уочава подударне фигуре; 

 да уочава осносиметричне фигуре; 

О2.MA.2.3.6 

Географија 

техника и 

технологија, 

информатика 
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биологија. 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програм математике за други циклус основног образовања одраслих усклађен је тако да се знање које су полазници стекли 

кроз своје богато животно искуство допуни, систематизује и да овладају основном математичком писмешћу, односно да се оспособе 

за примењу стечених знања и вештина како би решавали једноставније реалне проблеме. Учење се одвија у школи. Kроз примере из 

праксе у другом циклусу се указује потреба за увођење нових врста бројева, целе и рационалне. Уочавају и њихове везе и уређење. 

Рачунске операције научене са природним бројевима примењују се и на уведеним новим скуповима бројева. Такође, уочавају се нови, 

сложенији објекти у равни, различите линије и фигуре и њихови међусобни односи. Дефинишу се елементи фигура, проучавају се 

неке њихове особине и израчунава се обим и површина основних фигура. Осим математичке писмености, математика као наука 

развија логичко и апстрактно мишљење, способност генерализације и разликовање битног од небитног. Учење математике доприноси 

развоју општих компетенција, а то су социјалне интеракције са другима, грађанска одговорност, здравствене и еколошке 

компетенције, иницијатнивност и предузетништво, као и културна свест и креативност. 

Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Рад наставника се састоји у планирању, 

остваривању, праћењу и вредновању наставе. За остваривање предвиђених исхода наставник излаже знања-садржаје објашњавањем, 

усменим излагањем, разговором и демонстрацијом наставних средстава. При обради нових садржаја наставници ће проверити колико 

су полазници усвојили основна математичка знања и вештине, који су предвиђени програмом претходног циклуса, и у случају 

потребе поновити неке основне појмове и садржаје. Наставник организује наставни процес, подстиче и усмерава активност 

полазника. Наставни план и програм, као и планиране наставне активности биће прилагођени могућностима и индивидуалним 

карактеристикама полазника. Наставник ће се трудити да креира примере за примену математичких знања и вештина који ће бити у 

функцији разумевања наставних садржаја других предмета. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Саставни део процеса развоја математичких знања је праћење и процењивање степена остварености исхода, који обезбеђују 

објективно сагледавање развоја и напредовања полазника. Оцењивање се заснива на систематском и континуираном праћењу колико 

полазник успешно усваја елементарна математичка знања. У поцесу вредновања рада одраслих наставник ће сваки позитиван помак 

похвалити, а грешке анализирати и указати на њихове узроке. 

Оцењивање полазника се врши повременим тестирањем и усмено (континуирано се прати активност на часовима, оцењују се 

усмени одговори и задаци који се решавају на часу, али и формирање нових задатака или примера из свакодневног живора у којима 

полазници препознају примену наставног садржаја).  
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10.2.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 
 

РАЗРЕД: Други циклус 

 

ЦИЉ наставе физике је да оспособи одраслог да у свакодневном животу активно користи и примењује знања о мерењу, енергији, 

свим основним облицима кретања, притиску, светлости и звуку, као и да самостално посматра и разуме природне појаве и на основу 

тога решава сопствене проблеме и одговорно се понаша у приватном, јавном и радном окружењу. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

МЕРЕЊЕ 

 По завршетку основног образовања одрасли ће умети да: 

 наброји основне физичке величине које описују појаве у природи и 
користи СИ систем у изражавању мерних јединица за те физичке 

величине и то користи у избору и руковању техничким уређајима; 

 изведе једноставне демонстрационе огледе и поступке по датом 
усменом или писаном упутству; 

 користи графички приказ зависности физичких величина и правилно 
поступа по графички датом упутству; 

 користи табеларно дате податке за густину, електрични отпор и 
топлотну проводљивост у разноврсним практичним ситуацијама; 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.1.1.  

О3.ФИ.1.1.2.  

О3.ФИ.1.1.3.  

Напредни ниво: 

О3.ФИ.2.1.1.  

О3.ФИ.2.1.2.  

О3.ФИ.2.1.3.  

примењене 

науке, 

математика, 

хемија, 

дигитална 

писменост. 

КРЕТАЊЕ, 

СИЛА, 

 разликује основне врсте кретања у гравитационом пољу; 

 израчуна средњу брзину кретања и пореди брзине изражене различитим 
мерним јединицама ( m/s и km/h); 

 идентификује електрично, магнетно и гравитационо узајамно деловање 
као и деловања која се јављају при кретању и предвиђа последице тих 

деловања; 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.2.1.  

О3.ФИ.1.2.2.  

О3.ФИ.1.2.3.  

О3.ФИ.1.2.4.  

О3.ФИ.1.2.5.  

О3.ФИ.1.2.6.  

Напредни ниво: 

О3.ФИ.2.2.1.  

О3.ФИ.2.2.2.  

О3.ФИ.2.2.3.  

примењене 

науке, 

математика, 

хемија, 

дигитална 

писменост. 
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РАВНОТЕЖА И 

ПРИТИСАК 

 примењује полугу, стрму раван и котурачу; 

 процењује вредност притиска чврстог тела, течности и гасова и то 
користи за решавање свакодневних проблема; 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.3.1.  

О3.ФИ.1.3.2.  

Напредни ниво: 

О3.ФИ.2.3.1.  

О3.ФИ.2.3.2.  

примењене 

науке, 

математика, 

хемија, 

дигитална 

писменост. 

 

Начин остваривања програма:  

 

Начин рада на обавезним садржајима програма наставник прилагођава карактеристикама и специфичностима конкретне групе 

одраслих. Обавезне садржаје треба схватити и презентовати тако да их одрасли препознаје и користи у свакодневном животу. 

Главнина процеса учења одвија се у школи, на часовима физике. Наставник не треба да очекује нити да обавезује одрасле да физику 

уче код куће и изван наставе физике. Зато је важан задатак наставника да обезбеди да одрасли за време часа буду активни, како у 

групном, тако и у индивидуалном раду. Наставник планира и организује наставу тако да на сваком часу омогући појединцу да учи и 

напредује. У процесу планирања посебна пажња се посвећује припреми дидактичког материјала (поред већ постојећих материјала из 

Приручника за одрасле) које они користе на самом блоку, а наставник их користи истовремено за праћење постигнућа напретка и 

оцењивање. 

Општи исходи, односно кључне компетенције. Настава физике треба да омогући и подржи одраслог у изградњи општих 

исхода који су дефинисани у курикулуму. Општи исходи су за одраслог врло важни јер постизањем тих исхода они се осећају 

промењеним и самим тим компетентнијим за рад и живот у савременом друштву. Настава физике директно омогућава опште исходе 

који се односе на решавање проблема и стицање основе научне писмености. Такође се у великој мери остварују исходи који се односе 

на математичку писменост, управљање сопственим учењем, унапређивање социјалних интеракција и сарадње са другима као и 

иницијативност и предузимљивост. Остале опште исходе (језичка писменост, грађанска одговорност за демократију, здравствене 

компетенције, еколошке компетенције, културна свест, мултикултуралност и креативност) такође се остварују на настави физике, али 

не тако директно као претходно побројане. Треба користити сваку прилику и кроз физику подизати компетенције одраслог које су 

дефинисане општим исходима. 

Предметни исходи. Приоритет за наставника јесте да планира и води наставу тако да, користећи обавезне садржаје програма, 

остварује предметне исходе. Предметни исходи су формулисани тако да се један број исхода остварује кроз све садржаје, а већи број 

исхода је дефинисан тако да се остварује кроз само једну тему. На пример, исход као што је "изводи једноставне огледе по датом 

усменом или писменом упутству" остварује се континуирано кроз све обавезне садржаје. Овај исход се постепено стиче и развија 

током реализације целог програма и потребно је проверавати степен његове остварености континуирано током наставе. 
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Према својој процени могућности и потреба одраслих, као и показатеља које пружа праћење њиховог напредовања, наставник 

планира редослед обраде тема и садржаја и комбинује садржаје. Другим речима, у планирању наставе наставник у првом реду 

сагледава потребе и могућности одраслог, а наставни програм користи као оруђе да постигне предвиђене исходе и допринесе 

његовом укупном напредовању. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење напредовања и оцењивање. При оцењивању напредовања наставник процењује колико је одрасли остварио с обзиром 

на предвиђене исходе. Стално треба имати у виду да напредовање одраслог представља и важан показатељ успешности наставника. 

Наставник треба да у процесу припремања наставе прецизно дефинише активности које планира да реализује у процесу учења, да 

прати ефекте тих активности и региструје све важне информације о самом процесу, о томе колико су реализоване активности погодне 

за остваривање предвиђених исхода, као и важне податке о напретку одраслог. У оваквом приступу оцењивању од одраслог се не 

захтева да репродукује садржај градива, већ да покаже да препознаје значај одређене физичке појаве у стварном животу, у реалној 

средини у којој то знање уме и да примени. 

Праћење и вредновање:  

Праћење и вредновање ученика представља иницијално процењивање – утврђивање предзања на почетку процеса учења, 

формативано праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник стално прати напредовање и на основу тога се 

врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког појединца, као и његово ангажовање у 

наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инситирати да се код полазника не би створио утисак да је оцена 

важнија од онога што су тварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користе се усмено испитивање, групни и 

индивидуални задаци и писмена провера. 
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10.2.6 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА  
 

Разред: Други циклус 

 

Циљ: Циљ наставе хемије је да оспособи одраслог да у свакодневном животу и делатностима које обавља примењује знања о 

својствима и променама супстанци у материјалима и комерцијалним производима које практично користи, да познаје и придржава се 

мера предострожности у раду са супстанцама( материјалима, комерцијалним производима), да их рационално користи и према 

прописима одлаже отпад. 

 

Област / Тема Исходи 
Корелација са 

другим предметима 

СУПСТАНЦЕ У 

ОКРУЖЕЊУ –СВОЈСТВА, 

ПРОМЕНЕ И ПРАКТИЧНА 

ПРИМЕНА 

Описивање шта је супстанца, шта су елементи и једињења и разумевање 

њихове разлике у сложености, препознавање физичких и хемијских 

својстава и физичких и хемијских промена супстанци које користи у 

свакодневном животу и делатности коју обавља, разумевање честичне 

грађе супстанце до нивоа честица које чине елементе, атома и молекула, и 

честица које чине једињења, молекула и јона, препознавање хемијских 

елемената и једињења, која се користе у свакодневном животу и пракси, на 

основу хемијских симбола и формула 

Биологија, Физика, 

Математика 

СМЕШЕ И РАСТВОРИ У 

ПРИРОДИ И ПРАКСИ 

Опише шта су смеше и наведе примере смеша из свакодневног живота и 

праксе,разуме да на основу својстава састојака смеше бира и изводи 

поступак за њихово раздвајање, опише растворе и њихову припрему и 

препознаје их у свакодневном животу и пракси, разуме значење 

процентног састава раствора и примењује га у пракси 

Биологија, 

Географија, 

Математика 

ЕЛЕМЕНТИ У ПРИРОДИ И 

ПРАКСИ-СВОЈСТВА И 

ЗНАЧАЈ 

Опише основна физичка и хемијска својства неметала и метала и повеже их 

са њиховом практичном применом 
Географија,Физика 

 

Начин остваривања програма: 

Тематски садржај је подељен на блокове. 

Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, али и свих помоћних информација 

добијених из других извора информација. 
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У начину реализације доминантан је интерактивни начин рада, уз уважавање постојећег знања и искуства одраслих. 

Полазници слободно износе своја мишљења и објашњења, ма како она била другачија или погрешна од научних. Наставник 

затим даје објашњење са становишта природних наука на начин да одрасли разумеју научна објашњења, тиме им и олакшава њихову 

каснију примену у свакодневном животу. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 

Праћење и процењивање полазника подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање о знању и разумевању, групни и индивидуални задаци, 

разговор, писана провера. 
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10.2.7 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 
 

Разред: други циклус 

 

Циљ: Циљ наставе биологије је да се одрасли оспособе да своја стечена знања о живом свету користе и примењују у свакодневном 

животу, самостално уочавају појаве и процесе у природи решавајући сопствене проблеме, изграђујући здравствене навике ради 

остваривања и унапређивања квалитета живота, одговорно се понашају и активно учествују у заштити животе средине. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Наука о животу  

 примени основна биолошка знања у свакодневном зивоту; 

 препозна, упореди и наведе основне разлике између живе и неживе 
природе из непосредног окружења; 

 објасни по којим се особинама жива бића групишу у одређене 
систематске категорије (до нивоа царства); 

 наведе основне особине вируса и микроорганизама, објасни њихов значај 
за природу и човека и ова знања примењује у одлукама и поступцима у 

свакодневном животу (очување здравља од вирусних и бактеријских 

инфекција); 

 наведе основне особине гљива и лишајева и објасни њихову улогу у 
природи и значај за човека и ова знања примењује у свкодневном животу; 

 именује и опише основну грађу биљака (корен, стабло, лист, цвет, плод, 
семе) и ова знања примењује у свакодневном животу; 

 Препозна и опише значај биљних процеса ( дисање, фотосинтеза, клијање, 
раст, опрашивање, оплођење, плодоношење) и ова знања примењује 

приликом гајење биљака; 

 наведе основне особине и значај животиња (из непосредног окружења) за 
природу и човека и ова знања примењује у одлукама и поступцима у 

свакодневном животу (одговоран однос према животињама); 

О3. БИ. 1.1.1. 

О3. БИ. 1.1.2. 

О3. БИ. 1.1.3. 

О3. БИ. 2.1.1. 

О3. БИ. 2.1.2. 

О3. БИ. 2.1.3. 

О3. БИ. 1.2.1. 

О3. БИ. 1.2.2. 

О3. БИ. 1.2.3. 

О3. БИ. 1.2.4. 

О3. БИ. 2.2.1. 

О3. БИ. 2.2.2. 

О3. БИ. 2.2.3. 

О3. БИ. 2.2.4. 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Хемија 

Физика 

Математика 

Примењене 

природне науке 

Одговорно 

живљење у 

грађанском 

друштву 

Дигитална 

писменост 

Разноврсност 

живота 

Наука о човеку 

У здравом телу 

здрав дух! 
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 именују и опише основну грађу и начин функционисања система органа 
човека; 

 препозна и примени основна знања из прве помоћи и заштите како би 
помогао себи и другима (заштита на и при раду); 

 препозна и објасни разоран утицај болести зависности на укупан квалитет 
живота; 

 препозна значај енергетске вредности хране приликом планирања 
свакодневних оброка; 

 препозна значај и начине очувања здравља и примењује знања ради 
спречавања болести; 

 

Начин остваривања програма:  

 

Главни циљ остваривања програма биологије усмерен је на сам процес учења који се реализује на настави. Од сваког одраслог 

се очекује да успешно учи у школи, сазнаје, открива, развија не само трајна и употребљива знања, вештине и умећа, већ и ставове и 

вредности према живим бићима, здрављу и хигијени тела, према рационалном коришћењу природних ресурса, заштити и очувању 

животне средине. Одрасли се током наставе активно укључују одговарајући на питања: како могу да променим, зашто и због чега се 

то дешава и сл..тргајући за најбољим примерима, образложењима и решењима. 

Наставу је неопходно обогатити фотографијама, различитим презентацијама у Powerpoint-у, као и документарним филмовима 

о појединим темама са Youtub-a...), како би се одређени садржаји лакше разумели. Усвајањем основних биолошких знања омогућава 

се боља информисаност одраслих за доношење животних одлука и активно учествовање у њиховом спровођењу. Уз примере обраде 

садржаја наставу је могуће самостално осмислити, како би се привукла пажња одраслих и на тај начин их иснспирисати на учење.  

 

Праћење напредовања и оцењивање: 

 

Праћење и оцењивање је у функцији учења и самопроцене напредовања одрсалог и треба да буде формативно (праћење 

напретка) и сумативно (процена постигнућа). Напредовање и успех одраслог треба да буде континуиран процес и да се састоји из 

неколико фаза.  

На почетку сваког циклуса потребно је установити ниво предзнања и непосредног искуства одраслог (корз анкету, разговор, 

упитник, иницијални тест) како би се организовао план садржаја за даље напредовање. Током реализације програма стално праћење 

знања обављало би се кроѕ дијалог, такмичења у знању, организовање квизова, али и кроз усмену и писмену проверу у виду 

петоминутних контролних вежби или мини теста. 
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Вежба или тест би требало да садрже задатке различите тежине, градираних од једноставнијих ка сложенијим. При креирању 

задатака потребно је водити рачунада текст буде кратак, јасан и лак за разумевање. Да текст буде занимљив, близак животним 

ситуацијама и искуствима одраслих. Форме питања буду разноврсне: кратак одговор, вишеструки избор, спаривање, допуњавање, 

попуњавање табеле, цртање графика. 

Оцењивање успеха одраслог, такође, треба да буде континуирано и у функцији његовог напредовања, уз примену различитих 

врста оцењивања с обзиром на образовне способности и уз уважавање индивидуалних разлика и способности. 
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10.2.8 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  
 

Разред: други циклус 

 

Циљ наставе историје је да се одрасли упознају са важним догађајима, личностима, појавама и процесима из историје људског 

друштва и средине у којој живи 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Основни појмови 

историјске науке 

 правилно употребљава појамисторија; 

 наведе, препозна и разврста историјске изворе на 
материјалне и писане; 

 именује, разликује и правилно употребљава (примењује) 
основне временске одреднице (датум, деценија, век, 

миленијум, ера); 

 наведе поделу прошлости на праисторију и историју; 

 именује, поређа по редоследу, опише и разликује историјске 
периоде (стари,средњи, нови век и савремено доба); 

 примени знање из историје на историјској карти (приказује 
на којем простору су се одиграли најважнији догађаји из 

локалне, националне, регионалне и општеисторије). 

О3.ИС.1.1.1. 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5. 

О3.ИС.1.1.6. 

О3.ИС.1.1.7. 

О3.ИС.1.2.1. 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.1.2.5. 

О3.ИС.2.2.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

Друштво, друштвени 

односи и људска 

права 

 препозна значење основних појмоваиз историје цивилизације 
(друштво, држава, монархија, република, аристократија, 

демократија, скупштина, устав, народ, људска права, рат, 

геноцид/ холокауст, револуција, сеобе, писмо); 

 препозна повезаност неких најважнијих појава из прошлости 
са појавама из садашњости (сеобе, демократија, република, 

скупштина и др.); 

 наведе узроке и последице неких најважнијих историјских 
догађаја у националној и општој историји (Сеоба Срба 1690. 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 
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године, Француска револуција, Српскареволуција, Велики 

рат...); 

 опише значај и покаже одговоран однос према историјском 
икултурно-уметничком наслеђу; 

Држава и државне 

институције 

 препозна значење основних појмоваиз историје цивилизације 
(друштво, држава, монархија, република, аристократија, 

демократија, скупштина, устав, народ, људска права) 

 наведе узроке и последице неких најважнијих историјских 
догађаја у националној и општој историји 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

 

Српски језик и 

књижевност 

Географија, 

Преломни моменти у 

историји 

 наведе узроке и последице неких најважнијих историјских 
догађаја у националној и општој историји 

 препозна повезаност неких најважнијих појава из прошлости 
са појавама из садашњости (сеобе, демократија, република, 

скупштина и др.); 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Географија 

Верска настава 

Ликовна култура; 

Културно -уметничко 

наслеђе и религија 
 опише значај и покаже одговоран однос према историјском 
икултурно-уметничком наслеђу; 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

Локална историја 
 примени знање из историје на историјској карти (приказује 
на којем простору су се одиграли најважнији догађаји из 

локалне, националне, регионалне и општеисторије). 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 
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 уочи повезаност националне, регионалне и светске историје 
– на најзначајнијим примерима (Велики рат, Други светски 

рат); 

 препозна простор на историјској карти; 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

 

Начин остваривања програма:  

 

Процес учења подразумева ослањање на одређена предзнања одраслих стечена током ранијег школовања, или кроз властито 

непосредно искуство, због чега је акценат у програму стављен на уважавање потребе да се разјасне одређене историјске и друштвене 

појаве са којима се одрасли сусрећу у свакодневном животу. Намера је да се историја изучава преко појаве и догађаја, односно да се 

прошлост актуелизује кроз савремене њима блиске појаве. 

Основна градивна компонента наставног програма су исходи, односно постигнућа одраслог. Исходи су описи онога што 

одрасли познаје, разуме, и уме да уради на крају одређеног разреда, тј. циклуса и нивоа образовања. Они су путоказ наставнику чему 

треба да научи одрасле. Истовремено исходи омогућују наставнику да провери да ли су остварени циљеви предмета, као и да 

вреднује сам процес учења. 

Општи исходи наставног програма ООО су: 

Jезичка писменост 
Ослањајући се на знања и вештине стечене у настави Српског/ матерњег/ језика овај исход остварујете на сваком часу и при 

остваривању свих предметних исхода. Остварујете га тако што полазнике подстичете: на разговор (теме могу бити о некој историјској 

појави/ догађају/ личности или прочитаном тексту из приручника/ новина/ књиге); да описују (слику/ цртеж/ фреску са историјском 

тематиком); да читају (текст са историјском садржином или текст из новина); да записују у свеску (преломни моменти у историји  

људског друштва, имена и презимена значајних личности, места одигравања важних догађаја...). У разговору, описивању, записивању 

инсистирате на реченицама. Не дозволите да полазници користе „лаконски говор“. 

 

Математичка писменост 

 

Иако историја и математика на први поглед немају много заједничког, нити су међусобно блиско повезане, основне елементе 

математичке писмености је могуће и користити и унапређивати на часовима историје, и то не само кроз рачунање времена, већ и кроз 

оспособљавање полазника да се сналазе на карти (да знају да прочитају легенду), да табеларно, поштујући хронолошки приступ 

прикажу најзначајније догађаје из сопственог живота или живота породице. 
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Основе научне писмености 
 

Остваривање овог исхода је важно за наставу историје, јер доприноси упознавању полазника са знањима до којих је историјска 

наука дошла на основу проучавања и тумачења историјских извора, као и рушењу стереотипа који често оптерећују и свест и осећања 

људи, па тиме и њихову умешност у резоновању и разумевању догађаја чији су савременици, учесници или сведоци. Инсистирајте на 

сазнањима до којих је дошла наука (нпр. постанак света и човека), посебно историјска јер на тај начин заједно са другим предметима 

учествујете у обликовању њихове свести да појаве у природи и друштву имају своје законитости које су научно утемељене. 

Истовремено инсистирањем на научној утемељености доприносите рушењу стереотипа и празноверја. 

 

Дигитална писменост 
 

У свету информационих технологија неопходно је поседовање и ове врсте писмености, што подразумева коришћење рачунара 

за писање, прављење табела у које поштујући хронолошки принцип уписују значајне/преломне моменте из личне/породичне/опште и 

националне историје. Сагласно потребама наставе историје и интересовањима полазника упућујете их да на интернету траже 

информације о некој појави/догађају/личности и очекујете да информације представе. Овај пример показује како истовремено код 

полазника остварујете исходе као што су дигитална писменост (употреба рачунара и интернета), језичка писменост (читање и 

разговор о информацијама), математичка писменост (читање година и векова/бројчаних података) и исходе који се односе на 

историјске изворе (информација као извор), хронологију (време о коме сазнајемо на основу информације), појмове из историје 

цивилизације, догађаје/личности из националне/ 

опште историје. 

 

Управљање сопственим учењем 
 

Овај исход подразумева да полазник планира и ефикасно користи школске часове као време за учење, да разуме шта зна, а шта 

не зна, да научи да планира и да остварује планове у вези са учењем, да користистечене информацијеи да, сагласно својим потребама, 

тражи и налази нове информације, да нова знања повезује са постојећим знањима и искуствима, а тиме их надограђује и унапређује. У 

остваривању овог исхода школа и наставник пружају полазнику један од главних подстицаја за учење и то избором занимљивих, за 

полазников свакодневни живот значајних тема,као на пример оних које се односе на људска права и институције којима се обраћа 

када су права угрожена или ускраћена.  

 

Решавање проблема 
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Пожељно је полазнике стављати у ситуацију да размишљају и промишљају о неком догађају, појави или поступку неке 

личности. На пример,да ли је српска војска дождоживела пораз на Косову 1389. године, коју титулу је имао Лазар Хребељановић и да 

ли назив вина Цар Лазар одговара историјској истини, да ли је Краљевић Марко био велики борац против Турака како га описује 

народни певач. Решавањеових питања у којима се историја преплиће са народним стваралаштвом доприноси рушењу стереотипа 

(нпр. Српско царство је престало да постоји 1371. када је умро последњи цар – Урош Немањић, а не током боја на Косову како каже 

народни певач), стицању рајних знања(кнез Лазар – зашто је имао ову титулу и ко му је дао титулу цара и зашто), али и уочавању 

значаја решавања проблема у свакодневном животу. Решавање проблема, а не њихово одлагање или нерешавање је један од 

предуслова да се промени и унапреди постојеће стање (нпр. укључивање у образовање као један од предуслова за запослење). 

 

Социјална интеракција и сарадња са другима 
 

Полазницима, на примерима из прошлости, треба показати да је сарадња међу народима и државама била од великог значаја за 

развој људског друштва. Могући примери: Антанта (шта представља и зашто је основана, који су њени резултати), Антихитлеровска 

коалиција, стварање САД, уједињење немачких државица, настанак Краљевине СХС. Ове примере из прошлости људског друштва 

пожељно је искористити да се полазницима укаже на то да ни они нису препуштени сами себи (пример како држава води рачуна о 

њиховом образовању и омогућава им да се образују како би задржали посао или како би га променили или како би стекли услов да се 

запосле). Због тога је важно да,у оквиру тема, активности буду осмишљене тако да се реализују у групи у којој сваки појединац има 

своју улогу и доприноси постизању резултата групе. 

 

Грађанска одговорност за демократију  
 

Под овим исходом подразумева се одговоран однос према друштву и држави (поштовање  закона, очување животне средине, 

излазак на изборе, плаћање пореза и рачуна), солидарност према појединцима који су другачији, спречавање појава као што су 

фашизам, ксенофобија, давање доприноса изградњи грађанског друштва.  

 

Здравствене компетенције 
 

Преко примера из прошлости људског друштва (борба са болестима као што су куга и колера, тифус и туберкулоза, значај 

проналаска пеницилина...) усмеравајте полазнике на важност поседовања здравствене културе и познавања начина којима се 

спречавају велике епидемије и болести. 

 

Еколошке компетенције 
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На часовима историје ове компетенције је могуће градити путем примера као што су: последице атомске бомбе на животну 

средину Хирошиме и Нагасакија, последице рата у Ираку на становништво, природу и културну баштину, како је човек кроз историју 

доприносио очувању, али и уништавању животне средине (употреба хемијских средстава, крчење и сечење шума, начини 

експлоатације руда, коришћење прљавих горива и сл). 

 

Иницијативност и предузетништво 

 

Утичите и подстичите полазнике да самостално иницирају разгов која их интересује из прошлости људског друштва, да се 

самостално организују и представе неки догађај/појаву/личност из прошлости људског друштва на часовима, или да организовано 

обиђу локалитет у крају где живе. 

 

Културна свест, мултикултуралност и креативност  
 

Наведени исход је повезан са скоро свим исходима наставе историје и доприноси подстицању оних понашања и ставова 

полазника у којима постоји спремност да се прихвате други и другачији, да се уважава културно наслеђе својих суседа који нису исте 

вере и национа Језичка, верска и национална разноликост Србије доприноси њеној богатој културној баштини и о томе треба стално 

са полазницима разговарати и указивати им на то културно богатство. 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

526 
 

10.2.9 ГЕОГРАФИЈА  

Разред: други циклус 

Циљ: Циљ наставе географије је да оспособи одраслог да активно користи и примењује основна географаска знања и вештине које ће 

му помоћи да унапреди свој свакодневни живот у географској средини у којој људи заједно живе и сарађују. 

 

Област/Тема Исходи 
Корелација са другим 

предметима 

Планета Земља 

 уме да се оријентише у простору и на географској карти и да чита 

географску карту 

 користи основне географске термине, слику, табелу,график и једноставне 

моделе као изворе информација 

 да одреди главне и споредне стране света у простору и на географској 

карти 

 опише кретање Земље и наведе главне последице 

 да именује и покаже на географској карти велике копнене и водене 

површине(континенти, океани и мора) 

 којој живи и користи податке о времену и временску прогнозу за 

планирање својих активности,подземне и текуће воде и објасни њихов 

значај за живот и рад људи 

 разликује природне феномене (олујни ветар, вулканска 

ерупција,земљотрес,суша,поплава,клизиште) и опише њихове последице за 

људе и географску средину 

 разликује главне облике обновљивих и необновљивих природних ресурса и 

на географској карти покаже њихов размештај и наведе начине њиховог 

коришћења 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 
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Становиштво и 

њихове 

активности 

 опише размештај становништва и насеља на Земљи и препозна факторе 

који утичу на кретање становништва 

 опише типове насеља и факторе које утичу на њихово стварање, ширење и 

изумирањераспоред становништва на земљи,густину насељености 

приридни прираштај,основне структуре становништва на земљи,живот и 

активности људи у пространим низијским областима на земљина карти 

света покаже географски размештај великих држава 

 наведе глобалне проблеме човечанста и неке начине за њихово решавање 

 наведе позитивне и негативне утицаје човека на животну средину и 

учествују у акцијама за њену заштиту и унапређивање 

 Да одреди положај најмногољуднијих земаља на светуњихов значај кроз 

историју 

 економски значај најразвијенијх земаља на свету 

 значај стварања економских заједница у свету глобално повезивање на 

земљи 

 политичке и економске карактеристике савременог света 

 глобални проблеми човечанства и начини њиховог решавања(недостатак 

сировина и енергената,недостатак хране,воде за пиће,појава 

гладфи,нарушавање мира и безбедности 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Математика 

Начин остваривања програма 

Настава географије има циљ да оспособи одраслог човека да користи и примењује стечено знање,ствара и развије вештине и 

навике у географској и друштвеној средини у којој живи. У складу са тим наставник ће организовати наставни процес тако да сваки 

одрасли својим активностима на часу развија и остварује предвиђене исходе учења у складу са својим способностима, 

интересовањима и потребама. Језичка писменост се развија кроз тумачење географских чињеница, идеја и мишљења у усменом и 

писаном облику. Математичка писменост развија се и изграђује кроз предметне исходе и садржана је у примени математичких 

операција и закона приликом читања географских и математичких елемената карте, очитавању различитих графичких приказа и 

вредности мерних апарата и инструмената. Наставе географије омогућава одраслом да унапређује дигиталну писменост коришћењем 

савремених мултимедијалних и информатичких средстава. Одрасли користе разноврсна наставна средства облике  и методе 

рада...Веома је важно да наставник, уз поштовање основних дидактичких принципа, прилагоди дубину и ширину насловних садржаја 

претходним знањима и искустима одраслих као и њиховим потребама и интересовањима. Неки садржаји који су тежи са одрасле 
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потребно је обрађивати кроз примере који су блиски њиховом искуству. Они се реализују у редовној настави или организовањем 

додатне наставе.. Наставник индивидуално прилагођава свој методски поступак и сваком одраслом омогући приступ и учешће у 

активностима на часу. У настави географије користe се облици рада: индивидуални рад, рад у пару, групни и фронтални, теренски 

рад. Наставне методе :вербална(дијалошка,монолошка,дискусија),метода рада на тексту, метод практичних радова,метода 

посматрања, илустративно-демонстративна и друге. Осим географске карте користе се и друга наставна средства (шеме, дијаграми, 

слике, илустрације, модели, инструменти и апарати. За одрасле који испољавају тешкоће у савладавању наставних садржаја 

организује се допунски рад. Планирање и извођење наставе географије је динамичан процес који се стално прилагођава реалним 

условима. Наставник треба да створи услове да сваком од њих омогући да учествује у раду, да мотивише и подржава и прати њихово 

напредовање. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Напредовање одраслог се прати у односу на предвиђене исходе. Њихово оцењивање се заснива на праћењу напредовања, а не 

на резултатима постигнутим на контролним задацима или на усменим одговорима које су одрасли у стању да дају кад се пропитује 

усвојеност и репродукција пређеног градива. Наставник их оцењује на основу података о напретку који су остварили у односу на 

почетно стање, о активностима којеје сваки поједниначни одрасли способан да обави сам или у сарадњи са неким, са каквим 

проблемима је у стању да се суочи, у чему и под којим условима је најуспешнији и слично. Наставник увек треба да има на уму да је 

мера у којој одрасли напредују великим делом и показатељ квалитета и примерености наставе, као и адекватности примењених 

наставних метода и средстава. Праћење напредовања одраслог помаже му да постепено стекне разумевање циљева учења, да 

усавршава вештине учења, па чак и овлада стратегијама ефикасног учења, да сам препознаје оствареност исхода и стиче увид у 

сопствене успехе те да процени сопствене потенцијале. Оцењивање мора бити брижљиво и благовремено планирано,објективно, 

ефикасно, усмерено на интерес одраслих. Наставник задацима, питањима и активностима подстиче одрасле да самостално 

размишљају, покажу знања, употребе вештине, граде, исказују и образлажу своје ставове. Праћење напредовања и оцењивање 

одраслог карактерише: континуираност, свеобухватност, јавност. Податке о напредовању одраслог наставник уредно бележи у своју 

андрагошку свеску и портфолио сваког одраслог. 
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10.2.10 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ПРЕДУЗЕТНИШТВО  
 

Разред: други циклус 

 

Циљ: Циљ наставе предмета Предузетништво је да развије иницијативност, предузимљивост и одговорност у решавању проблема из 

породичног, социјалног и радног окружења одраслог, економску и бизнис писменост, као и компетенције потребне за успешно 

укључивање у свет рада. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Формулисање циљева и 

планирање 

спровођењаактивности 

 

Спровођење активности и 

процена постигнућа 

По завршетку основног образовања одрасли ће умети да: 

 

 развија план спровођења једноставне активности из 
контекста породичног и њему познатог социјалног 

окружења, који укључује потребaн буџет, временскe и 

људскe ресурсe; 

 организује и спроводи, индивидуално или као члан 
тима, једноставну активност из контекста породичног, 

њему познатог социјалног окружења у складу са 

материјалним, временским и људским ресурсима; 

О3.ПД.1.1.1. 

О3.ПД.1.1.2. 

О3.ПД.1.1.3. 

О3.ПД.1.1.4. 

О3.ПД.1.1.5. 

О3.ПД.1.1.6. 

Примењене природне 

науке 

Географија 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

 

Енглески језик 

Српски језик 

Математика 

Дигитална писменост 

 

Начин остваривања програма: 

 

Реализација садржаја остварује се различитим методама, техникама и активностима, као што су: изношење идеја, учење кроз 

рад, менторство и усмеравање, учење откривањем, подела улога на основу стварне ситуације и дискусија. 

Стицање знања, вештина и развијање ставова усмерено је на примерима из реалног живота и света рада, при чему се води 

рачуна о индивидуалним потребама и интересовањима полазника. 

Развијање вештина као што су комуникативност, тимски рад, организационе вештине, вештине планирања, вештине обраде 

информација, подстицање иновативности, креативности и флексибилности остварују се и кроз корелацију са осталим предметима и 

модулима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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Праћење и процењивање полазника подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање о знању и разумевању, групни и индивидуални задаци, 

разговор, писана провера. 

Производи настали током рада: обрађени подаци (текстови, табеле, планови). 
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10.2.11 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ  
 

Разред: Други циклус 

 

Циљ наставе предмета Одговорно живљење у грађанском друштву је да оспособи одраслог за одговоран, квалитетан и активан живот 

и рад у грађанском друштву који се заснива на принципима толеранције и поштовања људских права и слободе. 

 

Област/Тема Исходи 
Корелација са другим 

предметима 

Грађанин, његова права 

и одговорности 

 препознаје и руководи се у свом понашању правима и одговорностима 

одраслог грађанина 

 конструктивно учествује у спречавању насиља, предрасуда, 

дискриминације, нетолерантности у породичном, микро и макро 

окружењу  

 познаје одлике људских права и дечија права 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

Информације у јавним 

средствима 

информисања 

 зна врсте и значај средстава јавног информисања (новине, часописи, 

радио, телевизија, интернет) 

 врсте јавних информисања (вести огласи,извештај,поруке, обавештења, 

упозорења рекламе) 

 користи интернет као средство јавног информисања( електронска пошта, 

друштвене мреже, поруке и слично) 

 разликује јавне и приватне информације и одговорно их користи у јавне и 

приватне комуникације 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 
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Функционисање 

републичке и локалне 

власти,грађанска 

иницијатива и активизам 

 препознаје структуру републичке и локалне власти и идентификује 

надлежности локалне самоуправе 

 идентификује послове којима се бави општина 

 разликује основне врсте и могуће доприносе удружења на локалном нивоу 

 препознаје значај и улогу грађанске иницијативе и активизма у 

побољшању живота на локалном нивоу и планира локалну акцију 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Европска унија и процес 

европских интеграција 

 уме да образложи предности и ризике интеграције Републике Србије у ЕУ 

 користи европске вредности приликом доношења одлука, приликом 

процењивања понашања појединца и група 

 познаје основне принципе функционисања ЕУ као заједнице 
Информатика и 

рачунарство 

Географија 

Историја 

Животне вештине 

 располаже вештинама интерперсоналне комуникације  

 препознаје значај и поседује стратегије ненасилног решавања конфликта Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Породица као систем 

 препознаје породицу као систем завистан од окружења и променљив у 

различитим фазама породичног развоја 

 познаје различите моделе организације породичног живота 

 познаје елементе здравог породичног живота 

Ликовна култура 

Информатика и 

рачунарство 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

533 
 

Унапређење квалитета 

породичног живота и 

родитељства 

 препознаје повезаност брачних и родитељских улога у породичном 

функционисању 

 препознаје како је задоваљавање потреба деце, начин васпитања, пружање 

подршке учењу, образовању, одрастању и осамостаљивању 

 препознаје различите васпитне стилове и њихове последице на дечији 

развој 

 препознаје типове родитељских ауторитета и њихов утицај на однос 

родитељ-дете 

Биологија 

Ликовна култура 

Здравствено образовање 

кроз животне вештине 

 препознаје и примењује основне принципе здравог начина живота и 

заштите здравља 

 схвата значај заштите сексуалног и репродуктивног здравља и познаје 

основне принципе њиховог очувања 

 познаје различите начине превенције полно преносивих инфекција ХИВ-а, 

АИДС-а 

 препознаје превенције значај злоупотребе психоактивних супстанци и зна 

последице коришћења истих 

Биологија 

Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма 

 

Реализација предмета подразумева да се очекивани исходи остваре кроз наставу, што је у складу са главним циљем ФООО-

успешно учење у школи. Садржај наведених области наставник реализује примењујући различите наставне методе, облике рада, тип 

часа. Често на једном часу комбинује више метода како би што реалније приближио садржају наведених тема области. Наставник на 

адекватан начин прати садржај уџбеника и у својој припреми за час прилагођава датом садржају. Наставне методе које користи у раду 

су: вербална ( разговор, дискусија, излагање) рад на тексту, посматрање, илустративно-демонстатривна и друге. С обзиром на то да се 

процес грађанског образовања заснива на критичком мишљењу, решавању проблема и учењу путем истраживања, најчешће се 

примењује метода активног учења, путем које наставник омогућава трансфер знања у различито животна подручја. Организују се 

радионице на задату тему где одрасли могу научити, вежбати вербалну и невербалну комуникацију, имају аргументе за и против 

одређених ставова и тако показују интересовање за активно слушање других и развијају емпатију.  Велики број часова је организован 

на овом принципу. Инсистира се на методама са активним учењем јер се тако најбоље усвајају вештине које се касније примењују у 
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реалним животним ситуацијама. Задатак наставника је да мотивише одрасле за стицање великих броја вештине. Полазници праве 

плакат, организују изложбе. Основне информације о ХИВ-у, АИДС-у и психоактивним супстанцама могу добити из различитих 

средстава информисања, интернет презентација, филм.Наставна средства су папир А4, папир у боји, Хамер,разни дидактички 

материјали,пројектор,фломастери,табла и друго... 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

У складу са Правилником о оцењивању у основном образовању и васпитању, овај предмет се оцењује нумерички.Предмет 

Одговорно живљење у грађанском друштву реализује се кроз радионице. Оно што се оцењује код полазника јесте ангажованост 

одраслог, сарадња и уважавање осталих учесника. Оцењивање искључиво у функцији праћења, напредовање одраслог и остваривање 

исхода. Наставник, такође прати ангажованост полазника на изради паноа, учешће и допринос групном раду, узимање учешћа у 

дискусији на одређену тему. Прати колико је полазник способан да научено примени у реалном животу.Сва запажања наставник 

бележи у педагошкој свесци где прати напредовање одраслих појединачно и даје своју повратну информацију истом. 
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10.3 ТРЕЋИ  ЦИКЛУС  

10.3.1 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Разред: Трећи циклус 

 

Циљ: Циљ наставе српског језика у трећем циклусу јесте да оспособи одрасле да овладају вештином комуникације у усменом и 

писаном облику и ефикасно је користе, усавршавају и примењујуприликом решавања соптвених проблема у условима свакодневног 

живота, у радном окружењу и у даљем образовању. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА 

И РАЗУМЕВАЊА 

ПРОЧИТАНОГ 

 користи оба писма (ћириличко и латиничко);  

 разликује уметнички од информативног и неуметничког 
текста;  

 на једноставним примерима препознаје функционалне 

стилове (разговорни и књижевно уметнички); 

 чита једноставне легенде, табеле, дијаграме и графиконе; 

 у једноставном информативном тексту разликује битно од 
небитног; 

 препознаје и уме да изабере најважније информације у тексту. 

ОЗ. СЈ. 1.2.1; 

ОЗ. СЈ. 1.2.2; 

ОЗ. СЈ. 1.2.3; 

ОЗ. СЈ. 1.2.4; 

ОЗ. СЈ. 1.2.5; 

ОЗ. СЈ. 1.2.6; 

ОЗ. СЈ. 1.2.7. 

ОЗ. СЈ. 2.2.1; 

ОЗ. СЈ. 2.2.2; 

ОЗ. СЈ. 2.2.3; 

ОЗ. СЈ 2.2.4. 

српски језик и 

књижевност 

одговорно живљење 

дигитална писменост 

хемија 

математика 

ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 записује једноставну информацију користећи оба писма; 

 препричава једноставан текст; 

 уме да напише разумљиву, граматички исправну реченицу; 

 користи основне жанрове писане комуникације: саставља 
писмо, попуњава образац, захтев, пише молбу, жалбу, изјаву, 

CV; 

 коришћење Правописа српског језика (школско издање) 

ОЗ. СЈ. 1.3.1; 

ОЗ. СЈ. 1.3.2; 

ОЗ. СЈ. 1.3.3; 

ОЗ. СЈ. 1.3.4; 

ОЗ. СЈ. 1.3.5; 

ОЗ. СЈ. 1.3.6 

ОЗ. СЈ. 2.3.1; 

ОЗ. СЈ. 2.3.2; 

ОЗ. СЈ. 2.3.3. 

српски језик и 

књижевност 

предузетништво 

дигитална писменост 

историја 

географија 

биологија 
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УСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ И 

СВАКОДНЕВНА 

КОМУНИКАЦИЈА 

 примењује основне књижевнојезичке норме у свакодневном 
говору; 

 начином говора исказује различите облике изражавања 

(дијалог, опис, нарација); 

 у расправи о теми или проблему користи аргументе, јасно 
износи свој став, уз уважавање и поштовање саговорниковог 

мишљења; 

 разговара о слободно одабраној или задатој теми (породица, 
пријатељ, филм, фудбалска утакмица) 

ОЗ. СЈ.0. 1.1; 

ОЗ. СЈ. 0.1.2; 

ОЗ. СЈ. 0.1.3; 

ОЗ. СЈ. 0.1.4; 

ОЗ. СЈ. 0.1.5. 

српски језик и 

књижевност 

одговорно живљење 

предузетништво, 

дигитална писменост 

ГРАМАТИКА, 

ЛЕКСИКА, НАРОДНИ 

И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 примењује поделу речи на слогове; 

 разликује основне граматичке категорије променљивих речи 
(именице и глаголе); 

 правилно користи падеже; 

 правилно употребљава основне глаголске облике (садашње, 
будуће и прошло време); 

 препознаје основне лексичке појмове (једнозначност и 

вишезначност речи) и лексичке односе (синонимију и 

антонимију); 

 разуме фразеологизме који се употребљавају у свакодневној 
комуникацији; 

 користи Речник српског језика и Речник страних речи и 
израза; 

 у једноставним случајевима уме да одреди значење 

непознатих речи и израза на основу њиховог састава или 

контекста у коме су употребљени; 

 наводи најзначајнији тренутак у развоју српског књижевног 
језика – увођење фонетског принципа (значај Вука Караџића). 

ОЗ. СЈ. 1.4.1; 

ОЗ. СЈ. 1.4.2; 

ОЗ. СЈ. 1.4.3; 

ОЗ. СЈ. 1.4.4; 

ОЗ. СЈ. 1.4.5; 

ОЗ. СЈ. 1.4.6; 

ОЗ. СЈ. 1.4.7; 

ОЗ. СЈ. 1.4.8; 

ОЗ. СЈ. 1.4.9; 

ОЗ. СЈ. 1.4.10; 

ОЗ. СЈ. 1.4.11. 

ОЗ. СЈ. 2.4.1; 

ОЗ. СЈ. 2.4.2; 

ОЗ. СЈ. 2.4.3; 

ОЗ. СЈ. 2.4.4; 

ОЗ. СЈ. 2.4.5; 

ОЗ. СЈ. 2.4.6. 

српски језик и 

књижевност 

дигитална писменост 

енглески језик 

историја 

географија 

хемија 

физика 

биологија 

КЊИЖЕВНОСТ – 

УСМЕНА И 

АУТОРСКА 

 препознаје типове књижевног стваралаштва (писану и 
народну књижевност); 

 уочава битне елементе књижевноуметничког текста: тему, 
време, место радње, књижевни лик; 

ОЗ.СЈ.1.5.1; 

ОЗ.СЈ.1.5.2; 

ОЗ.СЈ.1.5.3; 

ОЗ.СЈ.1.5.4; 

српски језик и 

књижевност 

историја 

географија 
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 именује најчешће стилске фигуре (епитет, поређење, 
ономатопеју). 

ОЗ.СЈ.1.5.5; 

ОЗ. СЈ.1.5.6. 

ОЗ.СЈ.2.5.1; 

ОЗ.СЈ.2.5.2; 

ОЗ.СЈ.2.5.3. 

одговорно живљење 

дигитална писменост 

 

Начин остваривања програма: 

 

Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, као и уз помоћ информација добијених из 

других извора. У раду се уважава постојеће знање и искуство полазника. Полазници слободно износе своја мишљења, а затим 

наставник даје објашњење.  

Заступљени су сви облици рада: индивидуални, групни, рад у паровима, фронтални. Од метода користе се дијалошка, 

монолошка, метода демонстрације, истраживачка и текстуална. 

Тематски садржај предмета Српски језик подељен је на блокове. Понављање истих тема кроз све циклусе школовања 

омогућује наставнику сталну проверу онога што је усвојено и савладано, као и могућност да се врати на оно што није савладано у 

довољној мери.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и вредновање учења подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник стално прати напредовање и на основу тога се 

врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког појединца, као и његово ангажовање у 

наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инсистирати да се код полазника не би створио утисак да је оцена 

важнија од онога што су стварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање, групни и 

индивидуални задаци, писана провера. 
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10.3.2 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Разред: Трећи циклус  

 

Циљ: Циљ наставе енглеског језика у трећем циклусу је утврђивање језичког знања које је стечено у претходна два циклуса 

обрађивањем различитих тема, као и обогаћивање лексике путем тематских колокација, и проширивање општег знања и култура кроз 

обрађивање концепта и појмова који се сматрају основама функционисања у савременом друштву.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Ћаскање 

 разуме и користи фразе за исказивање поздрава 

 представи себе и одговори на питања којима се траже лични подаци 

 поставља једноставна питања у свакодневној комуникацији 

 препознаје и разуме смисао конструкције „question tag“  

 користи облике садашњег времена при изражавању допадања, потреба 

 комуницира на једноставан начин о познатим темама и свом окружењу 

О3.ЕЈ.1.1.1. 

О3.ЕЈ.1.1.2. 

О3.ЕЈ.1.2.2. 

О3.ЕЈ.1.3.1. 

О3.ЕЈ.1.4.1. 

О3.ЕЈ.2.1.1. 

О3.ЕЈ.2.3.1. 

О3.ЕЈ.2.4.1. 

Српски језик 

Прошле 

активности 

 препознају и користе облике простог прошлог времена глагола бити 

 користе просто прошло време (потврдни, упитни и одрични облик) 

 препознају и користе облике у простом прошлом времену 
најфреквентнијих неправилних глагола 

 уочавају и праве разлике између садашњег и прошлог времена у тексту 
као и у свакодневној конверзацији 

 говоре о догађајима из своје прошлости, на пример, кад су рођени, шта су 
радили претходног дана  

О3.ЕЈ.1.1.2 

О3.ЕЈ.1.2.2. 

О3.ЕЈ.1.3.1 

О3.ЕЈ.1.3.3. 

О3.ЕЈ.1.4.1 

О3.ЕЈ.2.2.1 

О3.ЕЈ.2.4.1 

Српски језик 

Компјутер и 

енглески 

 препознаје и пише речи везано за компјутере, делове компјутера 

 разуме значење фреквентних речи и израза везано за рад на компјутеру 

 користи једноставне језичке конструкције приликом исказивања 
мишљења о компјутерима 

О3.ЕЈ.1.2.3. 

О3.ЕЈ.1.3.3 

О3.ЕЈ.1.2.1 

О3.ЕЈ.1.4.3. 

О3.ЕЈ.2.2.1. 

Дигитална 

писменост 
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 разуме једноставна питања о личним искуствима са употребом 
компјутера, на пример, када и колико често и за шта највише користи 

компјутер 

 пише и чита кратак мејл 

О3.ЕЈ.2.1.2. 

Здравље 

 препознаје и именује делове тела 

 разуме и користи основне фразе које се користе при одласку доктору 

 разуме једноставна питања везано за здравље 

 разуме и користи речи и фразе за описивање здравственог стања 

 чита кратке инструкције, проналази конкретне детаље и разуме 
једноставна упутства (на пример, на кутији лекова) 

О3.ЕЈ.1.1.2. 

О3.ЕЈ.1.2.3. 

О3.ЕЈ.1.4.1 

О3.ЕЈ.2.1.1 

О3.ЕЈ.2.2.2 

О3.ЕЈ.2.4.2. 

Биологија, 

Примењене 

природне науке 

Енглески у твом 

животу 

 препознаје и разуме речи, фразе и знакове из свакодневног окружења, на 
пример, саобраћајне знаке, знакове забране, обавештења 

 проналази конкретне детаље и информације у једноставном тексту; реду 
вожње, распореду, реклами, огласима  

 користи придеве, препознаје облике компаратива и суперлатива 

 разуме и користи фразе које се употребљавају при честитању празника и 
важних животних догађаја  

 пише једноставну поруку, писмо, разгледницу 

О3.ЕЈ.1.1.1. 

О3.ЕЈ.1.2.1. 

О3.ЕЈ.1.2.2  

О3.ЕЈ.1.2.3 

О3.ЕЈ.1.3.2. 

О3.ЕЈ.1.3.3. 

О3.ЕЈ.1.4.1. 

О3.ЕЈ.2.1.2. 

О3.ЕЈ.2.2.2. 

О3.ЕЈ.2.3.2. 

О3.ЕЈ.2.4.2. 

Српски језик 

Око света 

 препознаје и чита називе држава и градова 

 разуме и користи речи за означавање важних грађевина 

 чита године (1800, 1998, 2008) 

 комуницира на једноставан начин о познатим личностима и догађајима  

 разуме смисао једноставног текста и разговетног говора о познатим 
личностима, догађајима 

О3.ЕЈ.1.1.2. 

О3.ЕЈ.1.2.3. 

О3.ЕЈ.1.4.1. 

О3.ЕЈ.1.4.2. 

О3.ЕЈ.2.1.2 

О3.ЕЈ.2.2.1 

О3.ЕЈ.2.4.1 

Географија, 

Историја, 

Математика 

 

Начин остваривања програма: 
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Програм енглеског језика заснива се на исходима којима је тачно одређено шта је одрасли у стању да разуме, препозна, 

прочита, напише или комуницира по завршетку циклуса. Њихово остваривање наставник стално има на уму, како у припремању 

часова, тако и у њиховој реализацији. Исходи се остварују кроз садржаје и обрађивањем различитих тематика. Ти садржаји свакако не 

морају обавезно да се хронолошки прате, с обзиром да се један исход може остваривати кроз разне теме. 

Предмет Енглески језик у мањој или већој мери учествује и у остваривању свих заједничких општих исхода. Енглески језик 

најнепосредније доприноси остваривању језичке писмености. У великој мери се кроз овај предмет може развијати и дигитална 

писменост, решавање проблема, социјална интеракција и сарадња са другима, културна свест, мултикултуралност и креативност као 

и поспешити управљање сопственим учењем. Заједнички општи исходи, као крајњи резултат наставе, требало би да допринесу 

грађењу самосталнијих, одговорнијих и самопоузданијих чланова заједнице. Стога ове исходе/компетенције наставник стално има на 

уму током планирања и извођења наставе. 

Како је језик пре свега средство комуникације, треба га као таквог посматрати и у учионици. Да би се време што боље 

искористило, рад у учионици се базира на групном и раду у пару на решавању проблема, на потрази за информацијама, решавању 

мање или више комплексних задатака у којима су увек јасно одређени контекст, процедура и циљ и у којима се не инсистира на 

учењу и проверавању граматичких знања ван контекста. Комуникативна настава језика усмерена је на значење и на размену 

информација, мишљења, ставова (односно на интеракцију), а не на анализу језичких структура. Од првог дана и од првог сусрета са 

одраслима у комуникацији у највећој мери се као средство користити енглески језик са циљем да се  повећа изложеност језику, 

нарочито његовој стварној употреби. Ово ће допринети да се одрасли активно и са мање устручавања укључе у изградњу језичких 

компетенција у основној комуникацији на енглеском језику. 

Наставник настоји да садржаје које обрађује у оквиру задатих тема прилагоди нивоу одраслих, животном добу и претходним 

знањима, као и то да буду у складу са интересовањима и потребама одраслих. Наставнк користи разичите активност за развије 

вештина, рецептивних (повезивање ислустрација са речима, допуњавање одговора, заокруживање понуђених одговора или тачно и 

нетачно, исправљање нетачних података, одговарање на питања) и продуктивних (преписивање речи и слова, писање речи поред 

одговарајуће слике, попуњавање једноставног формулара, писање и одговарање на честитке и поруке, игре по улогама, интервју, 

кратка презентација). 

Иако се могу окарактерисати као веома уопштене, теме унутар овог циклуса на првом месту имају за циљ хоризонатално 

повезивање градива са другим предметима из програма ООО, и оспособљавање одраслог за елементарну комуникацију у 

свакодневним ситуацијама.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Имајући у виду већином негативна претходна искуства одраслих са формалним образовањем, оцењивање се не спроводи као 

класична сумативна провера знања, већ наставник оцењивање спроводи формативно, односно, као процес чији се резултати користе у 
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сврху подржавања учења. Крајњи резултат овог процеса је описна оцена достигнућа одраслог, снага и слабих страна и препорука за 

даљи рад. Из оваквог описа наставник изводи нумеричку оцену. 

У процесу оцењивања, параметар на који се наставник ослања јесу исходи. Праћење рада и оцењивање одраслог, као и настава, 

требало би да буде индивидуализовано. Приликом оцењивања, наставник узима у обзир колико је одрасли мотивисан, какве су му 

амбиције, какво предзнање је имао и колико је напредовао у односу на почетно или, касније, на одређено пролазно стање. Приступ 

процени постигнућа се дакле у мањој мери бави проверавањем знања, а у највећој мери је усмерен тако да се прати да ли и колико 

полазник напредује. 

Стога, поред тестова знања, наставник у процесу праћења напредовања полазника користи технику портфолија при чему 

прикупља и одабира оне резултате рада полазника који најбоље илуструју колико је, када и у чему полазник напредовао, шта је успео 

да оствари у односу на циљеве које је себи поставио и шта треба да ради како би превазишао уочене недостатке, пропусте и 

проблеме. Својим учешћем у изради портфолија наставник даје повратну информацију која се односи на појединачног полазника 

лично. Овакве информације, специфичне и садржински и персонално, представљају најбољу основу за напредовање у наредним 

корацима учења и рада.  
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10.3.3 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  
 

Разред: Трећи циклус 

 

Циљнаставе предмета Дигитална писменост је оспособљавање одраслих особа за самосталну употребу информационо-

комуникационих технологија с циљем креирања, претраге, чувања и размене дигиталних информација и електронске комуникације, у 

контексту свих ситуација важних за његову породицу, посао, друштвену средину и лични развој 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

РАД СА 

ДОКУМЕНТИМА У 

РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

 Уме да укључи рачунар, да се пријави на систем, одјави се, 
рестартује рачунар и да га безбедно искључи; 

 Користи алате за приказ и затварање прозора и мења 
величину прозора; 

 Размењује податке између рачунара и екстерне меморије 
(flash) и преноси податке са оптичких медија на рачунар; 

 Уме да креира објекте (фолдере и документа) на радној 
површини; 

 Чува документа на подразумеваној локацији; 

 Штампа документ 

О1.ДП.1.1.1. 

О1.ДП.1.1.2. 

О1.ДП.1.1.3. 

О1.ДП.1.3.1. 

О1.ДП.2.1.2. 

О3.ДП.2.1.1. 

О3.ДП.2.1.3. 

Српски језик,Енглески 

језик,Основне 

животне 

вештине,Одговорно 

живљење 

ПРЕТРАГА ПОДАТАКА 

И КОМУНИКАЦИЈА НА 

ИНТЕРНЕТУ 

 Проналази информацију на основу кључне речи; 

 Приступа интернет страници на основу адресе, 

 Приступа налогу електронске поште и чита и шаље поруку 
и отвара придружени документ, 

 Самостално креира налог електронске поште 

О1.ДП.1.2.1. 

О1.ДП.1.2.2. 

О1.ДП.1.3.1. 

О1.ДП.2.3.1. 

Српски језик,Енглески 

језик,Основне 

животне 

вештине,Одговорно 

живљење 

КРЕИРАЊЕ 

ТЕКСТУАЛНОГ 

ДОКУМЕНТА 

 Бира језик за унос текста, уноси текст, креће се кроз њега и 
једноставно га уређује (cut, copy, paste) 

 Подешава величину, боју и облик слова и користи алат за 
поравнање текста 

О3.ДП.1.2.1. 

О3.ДП.1.3.1. 

О3.ДП.1.3.2 

Српски језик,Енглески 

језик,Основне 

животне 

вештине,Одговорно 

живљење 
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Начин остваривања програма: 

 

Oстваривање програма дигиталне писмености се изводи кроз теоретски и практичан део.Теоријски део се остварује кроз 

монолошко-дијалошку методу,затим демонстративном методом где се као наставно средство користи рачунар.Потом се приступа 

практичној примени стеченог знања, где полазници раде на рачунару, углавном појединачно, али и у пару или у групи, уз помоћ 

наставника. У циљу реализације ефикасног образовног процеса наставник при планирању наставних блокова  узима у обзир основне 

карактеристике учења одраслих: функционализацију, индивидуализацију,социјални карактер учења и самосталност. 

Функционализација је везана за чињеницу да одрасла особа образовањем задовољава своје потребе, да учи у контексту решавања 

својих проблема и да се сам процес учења одвија на неформалне начине. Стога све садржаје наставник реализује кроз практичне 

активности полазника на рачунару, базирано на њиховим потребама и интересовањима, надограђујућина постојећа знања и ставајући  

у контексту претходних искустава.Индивидуализацију, са друге стране, наставник користи како би се савладао разлике у 

предзнањима полазника, али такође и разлике које произилазе из њихових навика,способности, старосне доби, начина учења и 

сл..Образовање одраслих ретко када нема социјални карактер – одрасли уче у групи, са групом,уз помоћ и подршку других, и са 

увидом у напредовање других и у сопствено напредовање.Стога да би унапредио квалитет образовног процеса наставник приликом 

планирања наставног блока предвиђа време за разговор и размену, евалуацију и самоевалуацију у групи..Да би образовни процес био 

успешан полазник мора бити консултован и информисан о образовним плановима, укључен у планирање циљева и задатака и 

процену постигнућа. Ово је један од најбољих начина да полазник вољно прихвати свој део одговорности за учешће у процесу и 

резултате учења, што је предуслов и за мотивисаност за рад и учење.Великом делу полазника програм ООО је прва прилика за рад на 

рачунару.Зато је наставник одговоран за посредовање између  тог света рачунара и полазника  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Оцењивање полазника се врши сумативним и формативним оценама. Оцењује се њихово стечено знање кроз практичну 

проверу на рачунару, као и теоретска провера знања путем теста знања.Рад полазника и вредновање тог рада се прати и кроз 

коришћење педагошке свеске.Процењивање напредовања полазника је саставни део образовног процеса. Ефикасан механизам 

формативног оцењивања је предуслов ефикасног образовног процеса. Он подразумева систем континуираног праћења напредовања 

полазника у достизању предметних исхода, а кроз реализацију заједнички договорених задатака и активности. Праћење се обезбеђује 

описним оцењивањем, самопроценом полазника, и проценом групе. Полазник треба да активно учествује у стварању свог досијеа. 

Полазнику је потребно да унапреди вештину учења и самооцењивања, пружи охрабрење и подстицај и мотивише га за даље учење.  
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10.3.4 НАСТАВНИПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  
 

Разред: Трећи циклус 

 

Циљ: Циљ наставе математике у трећем циклусу јесте да математички описмени одраслог да у свакодневном животу решава 

проблеме применом знања о бројевима и стекне вештину извођења једноставних прорачуна и анализа, и како би применом знања о 

разноврсним облицима линија, фигура и тела, њихових особина и односа боље разумео свет који га окружује и могао да га мења и 

прилагођава својим потребама. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Степен броја  израчунавање степена датог броја; 

МА.1.2.2. 

МА.2.2.2. 

МА.3.2.2. 

Хемија, физика. 

Неке основне 

функције 

 одређивањеположајатачке у I квадранту координатног система 
ако су дате координате и обратно, и примена; 

 одређивање вредности функције дате табелом; 

 читање података са графикона, дијаграма или из табеле, и 
одређивање минимума или максимума; 

МА.1.5.1. 

МА.2.5.1. 

МА.3.5.1. 

МА.1.2.4. 

МА.2.2.4. 

МА.1.5.2. 

Српски језик и 

књижевност, географија. 

Линеарне 

једначине и 

неједначине 

 решавање линеарних једначинау којима се непозната појављује 
само у једном члану; 

 коришћење једначине у једноставним текстуалним задацима; 

МА.1.2.1. 

МА.2.2.1. 

МА.3.2.1. 

МА.3.2.4. 

МА.2.2.5. 

МА.3.2.5. 

Физика, српски језик и 

књижевност. 

Графички приказ 

 читање података са графикона, дијаграма или из табеле, и 
одређивање минимума или максимума; 

 представљање података са графикона, дијаграма или из табеле; 

МА.1.5.2. 

МА.2.5.2. 

МА.3.5.2. 

МА.1.5.3. 

Географија, историја, 

биологија, дигитална 

писменост. 
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МА.2.5.3. 

МА.3.5.3. 

Мерење 

 примена процента у једноставним реалним ситуацијама; 

 примена размере и пропорције у једноставним реалним 
ситуацијама; 

 коришћење одговарајуће јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, масе, времена и углова; 

 претварање веће јединице времена у мању; 

МА.1.5.4. 

МА.2.5.4. 

МА.3.5.4. 

МА.2.2.4. 

МА.3.2.4. 

МА.1.4.1. 

МА.2.4.1. 

МА.3.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.2.4.2. 

МА.3.4.2. 

МА.1.4.3. 

МА.2.4.3. 

МА.1.4.4. 

Српски језик и 

књижевност, географија, 

хемија, физика. 

Геометријска тела 

 Уочавањемоделапризме, пирамиде, купе, ваљка и лопте у 
реалнимситуацијама; 

 коришћењеособинакоцке и квадра; 

 израчунавање површине и запремине коцке и квадра. 

МА.1.3.4. 

МА.2.3.4. 

МА.3.3.4. 

МА.1.3.5. 

МА.1.4.1. 

Физика. 

 

Начин остваривања програма: 

 

С обзиром на то да је реч о образовању одраслих, који су кроз своје богато животно искуство стекли одређено неформално 

знање, сврха предмета Математика јесте да им се то знање допуни, систематизује и функционализује, тако да одрасли овлада 

основном математичком писменошћу. То значи да се одрасли оспособи да примени стечена математичка знања и вештине како би 

решио једноставније реалне проблеме, али и да се постави основа за даљу обуку или учење за којим ће имати потребе целог живота. 

Предметни исходи се достижу постепеним развијањем појмова кроз реализацију обавезних садржаја током целог основног 

образовања. У трећем циклусу се уводи појам реалног броја и сагледава узајамни однос свих уведених скупова бројева и показује 

кроз премере на потребу њиховог коришћења у реалним ситуацијама. У домену геометрије уочавају се у равни нове фигуре а у 

простору нека основна геометријска тела. 
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Програмски концепт постепеног ширења две основне теме обавезује наставника да пре обраде нових појмова и садржаја 

провери колико су одрасли усвојили основна математичка знања и вештине који су предвиђени програмима претходних разреда, и да, 

у случају потребе, понови неке основне садржаје. Овакав приступ у поучавању математике је изузетно важан, јер се нови, сложенији 

појмови заснивају на једноставнијим, претходно наученим, које одрасли треба да разуме и усвоји тако да може да их користи у даљем 

учењу и за решавање реалних проблема. То значи да се исходи предмета развијају континуирано, у дужем периоду, коришћењем и 

ослањањем на више различитих предметних садржаја. Главни задатак наставника је да ради на остваривању ових исхода. 

У настави не постоји једна метода која је довољна и која може да испуни захтеве савремене наставе. Примена различитих 

метода и током једног часа може да обезбеди оне исходе у раду  и  учењу које намећу савремени захтеви у образовању. Пожељно је и 

потребно комбиновати традиционалне и савремене наставне методе. Тако се и у оквиру наставе математике осим класичних 

монолошких и дијалошких метода користи и рад у групама и метода индивидуализованог приступа, за полазнике који имају 

потешкоћа у учењу или исказују таленат за предмет. 

С обзиром на различите могућности и амбиције одраслих, поред обавезних садржаја, препоручени су и напредни садржаји за 

оне који могу и желе више. Напредни садржаји углавном се односе на комплексније проблеме и сложеније примене обавезних 

садржаја, те наставник може упутити овакве одрасле да појединачно или тимски раде самостално, уз повремену помоћ наставника 

када је то неопходно. Овладавање напредним садржајима обезбеђује одраслима добру основу за успешан наставак даљег школовања.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење напредовања и оцењивање одраслих саставни је део процеса усвајања математичких знања у свим фазама наставе. 

Резултати оцењивања најпоузданији су уколико се заснивају на систематском и континуираном праћењу колико одрасли успешно 

усваја елементарна математичка знања и вештине. Ово праћење не треба да се заснива само на повременом тестирању, већ на 

континуираном праћењу активности на часовима. То се пре свега односи на усмене одговоре и задатке који се решавају на самом 

часу, али и на активности у формулисању нових задатака или примера из свакодневног живота у којима препознаје примену 

наставног садржаја. 

Одличан метод за процену постигнућа одраслог и њихову самоевалуацију су мали пројекти које они сами или у групама треба 

да ураде. Ако се теме изаберу из домена свакодневних потреба, они ће бити мотивисани да их ураде те ће резултати на најбољи начин 

показати и одраслом и наставнику напредовање и степен остварености релевантних исхода. 

На основу степена остварености циљева и исхода наставе и учења, као и напредовања одраслих у односу на ниво знања који је 

поседовао на почетку школске године врши се оцењивање. У процесу вредновања рада одраслог врло је важан однос наставника 

према одраслима. Ради повећања мотивације и давања подршке не тако малим њиховим напорима да у зрелом добу уче, сваки 

позитиван помак треба похвалити, а грешке анализирати и указати на њихове узроке. Превасходни задатак наставника јесте да научи 

одраслог да мисли, а математика је управо наука којој је то примарни задатак.  
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10.3.5 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 
 

Разред: Tрећи циклус 

 

Циљ: Циљ наставе физике је да оспособи одраслог да у свакодневном животу активно користи и примењује знања о мерењу, 

енергији, свим основним облицима кретања, притиску, светлости и звуку, као и да самостално посматра и разуме природне појаве и 

на основу тога решава сопствене проблеме и одговорно се понаша у приватном, јавном и радном окружењу. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

КРЕТАЊЕ, СИЛА, 

СВЕТЛОСТ И 

ЗВУК 

 разликује основне врсте кретања у гравитационом пољу; 

 израчуна средњу брзину кретања и пореди брзине изражене 
различитим мерним јединицама ( m/s и km/h); 

 идентификује електрично, магнетно и гравитационо узајамно 
деловање као и деловања која се јављају при кретању и предвиђа 

последице тих деловања; 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.2.1.  

О3.ФИ.1.2.2.  

О3.ФИ.1.2.3.  

О3.ФИ.1.2.4.  

О3.ФИ.1.2.5.  

О3.ФИ.1.2.6.  

Напредни ниво: 

О3.ФИ.2.2.1.  

О3.ФИ.2.2.2.  

О3.ФИ.2.2.3.  

примењене науке, 

математика, 

хемија, дигитална 

писменост. 

РАВНОТЕЖА 

 примењује полугу, стрму раван и котурачу; 

 процењује вредност притиска чврстог тела, течности и гасова и то 
користи за решавање свакодневних проблема; 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.3.1. 

О3.ФИ.1.3.2. 

Напредни ниво: 

О3.ФИ.2.3.1.  

О3.ФИ.2.3.2.  

примењене науке, 

математика, 

хемија, дигитална 

писменост. 

 

ЕНЕРГИЈА И 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

 представља електрично коло шемом и на основу снаге потрошача 
одређује његову применљивост; 

 у хидроелектранама, термоелектранама, соларним панелима, 
ветрењачама и различитим машинама и уређајима идентификује 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.4.1.  

О3.ФИ.1.4.2.  

О3.ФИ.1.4.3.  

примењене науке, 

математика, 

хемија, дигитална 

писменост. 
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претварање енергије из једног облика у други и познаје и користи 

неке од главних начина уштеде енергије; 

 описује како од простирања светлости зависи настајање сенке и 
лика у огледалу и сочиву и то користи у различитим свакодневним 

ситуацијама као нпр. осигурању потребне прегледности, уочавању 

удаљених објеката, побољшавању услова становања, корекцију 

вида и сл. 

О3.ФИ.1.4.4.  

О3.ФИ 2.4.1.  

О3.ФИ 2.4.2.  

О3.ФИ 2.4.3.  

 

Начин остваривања програма:  

 

Начин рада на обавезним садржајима програма наставник прилагођава карактеристикама и специфичностима конкретне групе 

одраслих. Обавезне садржаје треба схватити и презентовати тако да их одрасли препознаје и користи у свакодневном животу. 

Главнина процеса учења одвија се у школи, на часовима физике. Наставник не треба да очекује нити да обавезује одрасле да физику 

уче код куће и изван наставе физике. Зато је важан задатак наставника да обезбеди да одрасли за време часа буду активни, како у 

групном, тако и у индивидуалном раду. Наставник планира и организује наставу тако да на сваком часу омогући појединцу да учи и 

напредује. У процесу планирања посебна пажња се посвећује припреми дидактичког материјала (поред већ постојећих материјала из 

Приручника за одрасле) које они користе на самом блоку, а наставник их користи истовремено за праћење постигнућа напретка и 

оцењивање. 

Општи исходи, односно кључне компетенције. Настава физике треба да омогући и подржи одраслог у изградњи општих 

исхода који су дефинисани у курикулуму. Општи исходи су за одраслог врло важни јер постизањем тих исхода они се осећају 

промењеним и самим тим компетентнијим за рад и живот у савременом друштву. Настава физике директно омогућава опште исходе 

који се односе на решавање проблема и стицање основе научне писмености. Такође се у великој мери остварују исходи који се односе 

на математичку писменост, управљање сопственим учењем, унапређивање социјалних интеракција и сарадње са другима као и 

иницијативност и предузимљивост. Остале опште исходе (језичка писменост, грађанска одговорност за демократију, здравствене 

компетенције, еколошке компетенције, културна свест, мултикултуралност и креативност) такође се остварују на настави физике, али 

не тако директно као претходно побројане. Треба користити сваку прилику и кроз физику подизати компетенције одраслог које су 

дефинисане општим исходима. 

Предметни исходи. Приоритет за наставника јесте да планира и води наставу тако да, користећи обавезне садржаје програма, 

остварује предметне исходе. Предметни исходи су формулисани тако да се један број исхода остварује кроз све садржаје, а већи број 

исхода је дефинисан тако да се остварује кроз само једну тему. На пример, исход као што је "изводи једноставне огледе по датом 

усменом или писменом упутству" остварује се континуирано кроз све обавезне садржаје. Овај исход се постепено стиче и развија 

током реализације целог програма и потребно је проверавати степен његове остварености континуирано током наставе. 
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Према својој процени могућности и потреба одраслих, као и показатеља које пружа праћење њиховог напредовања, наставник 

планира редослед обраде тема и садржаја и комбинује садржаје. Другим речима, у планирању наставе наставник у првом реду 

сагледава потребе и могућности одраслог, а наставни програм користи као оруђе да постигне предвиђене исходе и допринесе 

његовом укупном напредовању. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење напредовања и оцењивање. При оцењивању напредовања наставник процењује колико је одрасли остварио с обзиром 

на предвиђене исходе. Стално треба имати у виду да напредовање одраслог представља и важан показатељ успешности наставника. 

Наставник треба да у процесу припремања наставе прецизно дефинише активности које планира да реализује у процесу учења, да 

прати ефекте тих активности и региструје све важне информације о самом процесу, о томе колико су реализоване активности погодне 

за остваривање предвиђених исхода, као и важне податке о напретку одраслог. У оваквом приступу оцењивању од одраслог се не 

захтева да репродукује садржај градива, већ да покаже да препознаје значај одређене физичке појаве у стварном животу, у реалној 

средини у којој то знање уме и да примени. 

Праћење и вредновање:  

Праћење и вредновање ученика представља иницијално процењивање – утврђивање предзања на почетку процеса учења, 

формативано праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник стално прати напредовање и на основу тога се 

врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког појединца, као и његово ангажовање у 

наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инситирати да се код полазника не би створио утисак да је оцена 

важнија од онога што су тварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користе се усмено испитивање, групни и 

индивидуални задаци и писмена провера.   



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

550 
 

10.3.6 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА  
 

Разред: Трећи циклус 

 

Циљ: Циљ наставе хемије је да оспособи одраслог да у свакодневном животу и делатностима које обавља примењује знања о 

својствима и променама супстанци у материјалима и комерцијалним производима које практично користи, да познаје и придржава се 

мера предострожности у раду са супстанцама( материјалима, комерцијалним производима), да их рационално користи и према 

прописима одлаже отпад. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

НЕОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА-

СВОЈСТВА И 

ЗНАЧАЈ 

Разумевање основних физичких и хемијских својстава оксида, 

киселина, база и соли и повеже их са њиховом практичном 

применом, као и познавање мера предострожности у раду са овим 

супстанцама, препознавање на основу симбола хемијске елементе, 

а на основу хемијских формула једињења која се користе у 

свакодневном животу и пракси 

ХЕ.1.1.7. 

ХЕ.3.3.4. 

Биологија, 

Географија, 

Математика 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА- 

СВОЈСТВА И 

ЗНАЧАЈ 

Разумевање основних физичких и хемијских својстава 

угљоводоника, алкохола и карбоксилних киселина и повеже их са 

њиховим практичним значајем, разумевање физичких својстава( 

агрегатно стање,растворљивост) масти и уља, угљених хидрата и 

протеина, препознавање намирница које садрже масти и уља, 

угљене хидрате и протеине, схватање улоге масти и уља, угљених 

хидрата и протеина у живим организмима. 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.1.11. 

ХЕ.3.1.8. 

ХЕ.3.1.9. 

Биологија, 

Географија, 

Математика 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Препознавање загађивача ваздуха, воде и земљишта, описивање 

безбедног поступања са супстанцама у складу са значењем ознака 

упозорења на паковањима или боцама у којима се супстанце 

чувају, начина њиховог правилног складиштења и значај 

рециклаже с циљем очувања здравља и животне средине 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.3. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

Биологија 

Географија 

Математика 

Одговорно живљење 

у грађанском друштву 

 

Начин остваривања програма:  
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Тематски садржај је подељен на блокове. 

Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, али и свих помоћних информација 

добијених из других извора информација. 

У начину реализације доминантан је интерактивни начин рада, уз уважавање постојећег знања и искуства одраслих. 

Полазници слободно износе своја мишљења и објашњења, ма како она била другачија или погрешна од научних. Наставник 

затим даје објашњење са становишта природних наука на начин да одрасли разумеју научна објашњења, тиме им и олакшава њихову 

каснију примену у свакодневном животу. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и процењивање полазника подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање о знању и разумевању, групни и индивидуални задаци, 

разговор, писана провера. 
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10.3.7 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 
 

Разред : трећи циклус 

 

Циљ: Циљ наставе биологије је да се одрасли оспособе да своја стечена знања о живом свету користе и примењују у свакодневном 

животу, самостално уочавају појаве и процесе у природи решавајући сопствене проблеме, изграђујући здравствене навике ради 

остваривања и унапређивања квалитета живота, одговорно се понашају и активно учествују у заштити животе средине. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Односи живих 

бића и животне 

средине 

 примени стечена знања, вештине и вредности у новим ситуацијама, 
унапређујући културу живљења у свакодневном животу; 

 именује и објасни основне особине популације (јато, стадо, чопор, 
крдо, рој, породица), животне заједнице и еко-система (травнати еко-

системи, шумски еко-системи, еко-системи копнених вода); 

 препозна и опише односе исхране између појединих чланова ланца 
исхране (произвођач, потрошач, разлагач); 

 препозна, изрази и објасни утицај човека на биолошку разноврсност 
(илегалан лов, риболов, прекомерна експлоатација шума, 

неконтролисано брање биљака и недозвољена трговина угроженим 

врстама) и значај потребе за очувањем бидиверзитета (ресурс хране, 

лекова, грађевинског материјала, горива, биомасе); 

 именује и опише значај заштићених природних добара Србије 
(природни резервати и национални паркови); 

 препозна и разликује позитивне и негативне последице човековог 
деловања на природу, предлаже начине и мере заштите и активно 

учествује у унапређивању животне средине у непосредном окружењу 

(пошумљавање, компостирање, гајење органске хране); 

 практично примењује знања о одрживом коришћењу природних 
ресурса, одвајању и одлагању отпада, рециклажи и уштеди енергије; 

О3. БИ. 1.3.1. 

О3. БИ. 1.3.2. 

О3. БИ. 1.3.3. 

О3. БИ. 2.3.1. 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Хемија 

Физика 

Математика 

Примењене 

природне науке 

Одговорно живљење 

у грађанском 

друштву 

Дигитална 

писменост 

Животна средина 

и одрживи развој 
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Начин остваривања програма: 

 

Главни циљ остваривања програма биологије усмерен је на сам процес учења који се реализује на настави. Од сваког одраслог 

се очекује да успешно учи у школи, сазнаје, открива, развија не само трајна и употребљива знања, вештине и умећа, већ и ставове и 

вредности према живим бићима, здрављу и хигијени тела, према рационалном коришћењу природних ресурса, заштити и очувању 

животне средине. Одрасли се током наставе активно укључују одговарајући на питања: како могу да променим, зашто и због чега се 

то дешава и сл..тргајући за најбољим примерима, образложењима и решењима. 

Наставу је неопходно обогатити фотографијама, различитим презентацијама у Powerpoint-у, као и документарним филмовима 

о појединим темама са Youtub-a...), како би се одређени садржаји лакше разумели. Усвајањем основних биолошких знања омогућава 

се боља информисаност одраслих за доношење животних одлука и активно учествовање у њиховом спровођењу. 

Напредни садржаји омогућавају одраслима који брже напредују, више знају и више се интересују да унапреде биолошка знања 

и вештине. Ови садржаји се надовезују на обавезне садржаје у циљу проширивања и продубљивања знања и вештина. Сваки одрасли 

може да изабере садржаје који га више занимају и помажу му да сагледа неки проблем, лакше дође до решења. Напредни садржаји 

могу да се реализују у редовној настави или организовањем додатне наставе. За одрасле који испољавају тешкоће у савладавању 

наставних садржаја неопходно је организовати допунски рад. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и оцењивање је у функцији учења и самопроцене напредовања одрсалог и треба да буде формативно (праћење 

напретка) и сумативно (процена постигнућа). Напредовање и успех одраслог треба да буде континуиран процес и да се састоји из 

неколико фаза.  

На почетку сваког циклуса потребно је установити ниво предзнања и непосредног искуства одраслог (корз анкету, разговор, 

упитник, иницијални тест) како би се организовао план садржаја за даље напредовање. Током реализације програма стално праћење 

знања обављало би се кроѕ дијалог, такмичења у знању, организовање квизова, али и кроз усмену и писмену проверу у виду 

петоминутних контролних вежби или мини теста. 

Вежба или тест би требало да садрже задатке различите тежине, градираних од једноставнијих ка сложенијим. При креирању 

задатака потребно је водити рачунада текст буде кратак, јасан и лак за разумевање. Да текст буде занимљив, близак животним 

ситуацијама и искуствима одраслих. Форме питања буду разноврсне: кратак одговор, вишеструки избор, спаривање, допуњавање, 

попуњавање табеле, цртање графика. 

Оцењивање успеха одраслог, такође, треба да буде континуирано и у функцији његовог напредовања, уз примену различитих 

врста оцењивања с обзиром на образовне способности и уз уважавање индивидуалних разлика и способности.  
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10.3.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ  
 

Разред: Трећи циклус 

 

Циљ: Циљ модула је оспособљавање одраслог да се, разумевајући основне научне поставке и примењујући основна знања, 

законитости и принципе из физике, хемије и биологије у свакодневном животу и раду, безбедно понаша по себе, своје ближње и по 

околину у домену послова у изградњи и заштити куће и кућних инсталација, производње, припреме и чувања хране, хигијенског и 

здравог живљења. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Корелација са другим 

предметима 

Кућа и око куће 

Храна 

Здравље 

По завршетку основног образовања 

одрасли ће умети да: 

 критички размишља о појавама и 
стварима које се догађају у 

окружењу; 

 управља догађајима и пословима 
од важности за свакодневни 

живот; 

 понаша се безбедно по себе и 
околину приликом употребе 

различитих техничких ствари 

или процедура;  

 примењује знања од критичне 
важности за квалитет и 

поштовање потребних стандарда 

у обављању различитих послова; 

 практикује основно еколошко 
понашање. 

О3.ПН.1.1.1., О3.ПН.1.1.2., О3.ПН.1.1.3., 

О3.ПН.1.1.4., О3.ПН.1.1.5., О3.ПН.1.1.6., 

О3.ПН.1.1.7., О3.ПН.1.1.8., О3.ПН.1.1.9., 

О3.ПН.1.1.10., О3.ПН.1.1.11., О3.ПН.1.1.12., 

О3.ПН.1.1.13., О3.ПН.1.1.14., О3.ПН.1.2.1., 

О3.ПН.1.2.2., О3.ПН.1.2.3., О3.ПН.1.2.4., 

О3.ПН.1.2.5., О3.ПН.1.2.6., О3.ПН.1.2.7., 

О3.ПН.1.2.8., О3.ПН.1.2.9., О3.ПН.1.2.10., 

О3.ПН.1.2.11., О3.ПН.1.2.12.,О3.ПН.1.2.13., 

О3.ПН.1.3.1.,О3.ПН.1.3.2., О3.ПН.1.3.3., 

О3.ПН.1.3.4., О3.ПД.1.3.5., О3.ПН.2.1.1., 

О3.ПН.2.1.2.,О3.ПН.2.1.3., О3.ПН.2.1.4., 

О3.ПН.2.1.5., О3.ПН.2.1.6., О3.ПН.2.1.7., 

О3.ПН.2.1.8., О3.ПН.2.2.1., О3.ПН.2.2.3., 

О3.ПН.2.2.4., О3.ПН.2.2.5., О3.ПН.2.2.6., 

О3.ПН.2.2.7., О3.ПН.2.2.8., О3.ПН.2.2.9., 

О3.ПН.2.2.10., О3.ПН.2.3.1., О3.ПН.2.3.2., 

О3.ПН.2.3.3., О3.ПН.2.3.4., О3.ПН.2.3.5. 

Биологија 

Физика 

Хемија 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

 

Начин остваривања програма: 
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Тематски садржај је подељен на блокове. 

Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, али и свих помоћних информација 

добијених из других извора информација. 

У начину реализације доминантан је интерактивни начин рада (причање, објашњавање, дијалог, илустрације, рад на тексту), уз 

уважавање постојећег знања и искуства одраслих. 

Полазници слободно износе своја мишљења и објашњења, ма како она била другачија или погрешна од научних. Наставник 

затим даје објашњење са становишта природних наука на начин да одрасли разумеју научна објашњења, тиме им и олакшава њихову 

каснију примену у свакодневном животу. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и процењивање полазника подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање о знању и разумевању, групни и индивидуални задаци, 

разговор, писана провера. 
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10.3.9 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  
 

Разред: Трећи циклус 

 

Циљ наставе историје је да се одрасли упознају са важним догађајима, личностима, појавама и процесима из историје људског 

друштва и средине у којој живи. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Основни појмови 

историјске науке 

 правилно употребљава појамисторија; 

 -наведе, препозна и разврста историјске изворе на материјалне и 

писане; 

 именује, разликује и правилно употребљава (примењује) 
основне временске одреднице (датум, деценија, век, миленијум, 

ера); 

 наведе поделу прошлости на праисторију и историју; 

 именује, поређа по редоследу, опише и разликује историјске 
периоде (стари,средњи, нови век и савремено доба); 

 примени знање из историје на историјској карти (приказује на 
којем простору су се одиграли најважнији догађаји из локалне, 

националне, регионалне и општеисторије). 

О3.ИС.1.1.1. 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5. 

О3.ИС.1.1.6. 

О3.ИС.1.1.7. 

О3.ИС.1.2.1. 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.1.2.5. 

О3.ИС.2.2.1. 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Одговорно 

живљење у 

грађанском 

друштву 

Друштво, друштвени 

односи и људска права 

 препозна значење основних појмова 

 из историје цивилизације (друштво, држава, монархија, 
република, аристократија, демократија, скупштина, устав, 

народ, људска права, рат, геноцид/ холокауст, револуција, 

сеобе, писмо); 

 препозна повезаност неких најважнијих појава из прошлости са 
појавама из садашњости (сеобе, демократија, република, 

скупштина и др.); 

 наведе узроке и последице неких најважнијих историјских 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Одговорно 

живљење у 

грађанском 

друштву 
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догађаја у националној и општој историји (Сеоба Срба 1690. 

године, Француска револуција, Српскареволуција, Велики 

рат...); 

 опише значај и покаже одговоран однос према историјском 
икултурно-уметничком наслеђу; 

Држава и државне 

институције 

 препозна значење основних појмоваиз историје цивилизације 
(друштво, држава, монархија, република, аристократија, 

демократија, скупштина, устав, народ, људска права) 

 наведе узроке и последице неких најважнијих историјских 
догађаја у националној и општој историји 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Српски језик и 

књижевност , 

Географија, 

Преломни моменти у 

историји 

 наведе узроке и последице неких најважнијих историјских 
догађаја у националној и општој историји 

 препозна повезаност неких најважнијих појава из прошлости са 
појавама из садашњости (сеобе, демократија, република, 

скупштина и др.); 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Географија, Верска 

настава, Ликовна 

култура; 

Културно-Уметничко 

наслеђе и религија 
 опише значај и покаже одговоран однос према историјском 

икултурно-уметничком наслеђу; 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Одговорно 

живљење у 

грађанском 

друштву 

Локална историја 
 примени знање из историје на историјској карти (приказује на 

којем простору су се одиграли најважнији догађаји из локалне, 

националне, регионалне и општеисторије). 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 
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 уочи повезаност националне, регионалне и светске историје – на 

најзначајнијим примерима (Велики рат, Други светски рат); 

 препозна простор на историјској карти; 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Одговорно 

живљење у 

грађанском 

друштву 

 

Начин остваривања програма:  

 

Процес учења подразумева ослањање на одређена предзнања одраслих стечена током ранијег школовања, или кроз властито 

непосредно искуство, због чега је акценат у програму стављен на уважавање потребе да се разјасне одређене историјске и друштвене 

појаве са којима се одрасли сусрећу у свакодневном животу. Намера је да се историја изучава преко појаве и догађаја, односно да се 

прошлост актуелизује кроз савремене њима блиске појаве. 

Основна градивна компонента наставног програма су исходи, односно постигнућа одраслог. Исходи су описи онога што 

одрасли познаје, разуме, и уме да уради на крају одређеног разреда, тј. циклуса и нивоа образовања. Они су путоказ наставнику чему 

треба да научи одрасле. Истовремено исходи омогућују наставнику да провери да ли су остварени циљеви предмета, као и да 

вреднује сам процес учења. 

Општи исходи наставног програма ООО су: 

Jезичка писменост 
Ослањајући се на знања и вештине стечене у настави Српског/ матерњег/ језика овај исход остварујете на сваком часу и при 

остваривању свих предметних исхода. Остварујете га тако што полазнике подстичете: на разговор (теме могу бити о некој историјској 

појави/ догађају/ личности или прочитаном тексту из приручника/ новина/ књиге); да описују (слику/ цртеж/ фреску са историјском 

тематиком); да читају (текст са историјском садржином или текст из новина); да записују у свеску (преломни моменти у историји 

људског друштва, имена и презимена значајних личности, места одигравања важних догађаја...). У разговору, описивању, записивању 

инсистирате на реченицама. Не дозволите да полазници користе „лаконски говор“. 

 

Математичка писменост 

 

Иако историја и математика на први поглед немају много заједничког, нити су међусобно блиско повезане, основне елементе 

математичке писмености је могуће и користити и унапређивати на часовима историје, и то не само кроз рачунање времена, већ и кроз 

оспособљавање полазника да се сналазе на карти (да знају да прочитају легенду), да табеларно, поштујући хронолошки приступ 

прикажу најзначајније догађаје из сопственог живота или живота породице 
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Основе научне писмености 
 

Остваривање овог исхода је важно за наставу историје, јер доприноси упознавању полазника са знањима до којих је историјска 

наука дошла на основу проучавања и тумачења историјских извора, као и рушењу стереотипа који често оптерећују и свест и осећања 

људи, па тиме и њихову умешност у резоновању и разумевању догађаја чији су савременици, учесници или сведоци. Инсистирајте на 

сазнањима до којих је дошла наука (нпр. постанак света и човека), посебно историјска јер на тај начин заједно са другим предметима 

учествујете у обликовању њихове свести да појаве у природи и друштву имају своје законитости које су научно утемељене. 

Истовремено инсистирањем на научној утемељености доприносите рушењу стереотипа и празноверја. 

 

Дигитална писменост 
 

У свету информационих технологија неопходно је поседовање и ове врсте писмености, што подразумева коришћење рачунара 

за писање, прављење табела у које поштујући хронолошки принцип уписују значајне/преломне моменте из личне/породичне/опште и 

националне историје. Сагласно потребама наставе историје и интересовањима полазника упућујете их да на интернету траже 

информације о некој појави/догађају/личности и очекујете да информације представе. Овај пример показује како истовремено код 

полазника остварујете исходе као што су дигитална писменост (употреба рачунара и интернета), језичка писменост (читање и 

разговор о информацијама), математичка писменост (читање година и векова/бројчаних података) и исходе који се односе на 

историјске изворе (информација као извор), хронологију (време о коме сазнајемо на основу информације), појмове из историје 

цивилизације, догађаје/личности из националне 

опште историје. 

 

Управљање сопственим учењем 
 

Овај исход подразумева да полазник планира и ефикасно користи школске часове као време за учење, да разуме шта зна, а шта 

не зна, да научи да планира и да остварује планове у вези са учењем, да користистечене информацијеи да, сагласно својим потребама, 

тражи и налази нове информације, да нова знања повезује са постојећим знањима и искуствима, а тиме их надограђује и унапређује. У 

остваривању овог исхода школа и наставник пружају полазнику један од главних подстицаја за учење и то избором занимљивих, за 

полазников свакодневни живот значајних тема,као на пример оних које се односе на људска права и институције којима се обраћа 

када су права угрожена или ускраћена.  

 

Решавање проблема 
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Пожељно је полазнике стављати у ситуацију да размишљају и промишљају о неком догађају, појави или поступку неке 

личности. На пример,да ли је српска војска дождоживела пораз на Косову 1389. године, коју титулу је имао Лазар Хребељановић и да 

ли назив вина Цар Лазар одговара историјској истини, да ли је Краљевић Марко био велики борац против Турака како га описује 

народни певач. Решавањеових питања у којима се историја преплиће са народним стваралаштвом доприноси рушењу стереотипа 

(нпр. Српско царство је престало да постоји 1371. када је умро последњи цар – Урош Немањић, а не током боја на Косову како каже 

народни певач), стицању рајних знања(кнез Лазар – зашто је имао ову титулу и ко му је дао титулу цара и зашто), али и уочавању 

значаја решавања проблема у свакодневном животу. Решавање проблема, а не њихово одлагање или нерешавање је један од 

предуслова да се промени и унапреди постојеће стање (нпр. укључивање у образовање као један од предуслова за запослење). 

 

Социјална интеракција и сарадња са другима 
 

Полазницима, на примерима из прошлости, треба показати да је сарадња међу народима и државама била од великог значаја за 

развој људског друштва. Могући примери: Антанта (шта представља и зашто је основана, који су њени резултати), Антихитлеровска 

коалиција, стварање САД, уједињење немачких државица, настанак Краљевине СХС. Ове примере из прошлости људског друштва 

пожељно је искористити да се полазницима укаже на то да ни они нису препуштени сами себи (пример како држава води рачуна о 

њиховом образовању и омогућава им да се образују како би задржали посао или како би га променили или како би стекли услов да се 

запосле). Због тога је важно да,у оквиру тема, активности буду осмишљене тако да се реализују у групи у којој сваки појединац има 

своју улогу и доприноси постизању резултата групе. 

 

Грађанска одговорност за демократију  
 

Под овим исходом подразумева се одговоран однос према друштву и држави (поштовање закона, очување животне средине, 

излазак на изборе, плаћање пореза и рачуна), солидарност према појединцима који су другачији, спречавање појава као што су 

фашизам, ксенофобија, давање доприноса изградњи грађанског друштва.  

 

Здравствене компетенције 
 

Преко примера из прошлости људског друштва (борба са болестима као што су куга и колера, тифус и туберкулоза, значај 

проналаска пеницилина...) усмеравајте полазнике на важност поседовања здравствене културе и познавања начина којима се 

спречавају велике епидемије и болести. 

 

Еколошке компетенције 
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На часовима историје ове компетенције је могуће градити путем примера као што су: последице атомске бомбе на животну 

средину Хирошиме и Нагасакија, последице рата у Ираку на становништво, природу и културну баштину, како је човек кроз историју 

доприносио очувању, али и уништавању животне средине (употреба хемијских средстава, крчење и сечење шума, начини 

експлоатације руда, коришћење прљавих горива и сл). 

 

Иницијативност и предузетништво 

 

Утичите и подстичите полазнике да самостално иницирају разгов која их интересује из прошлости људског друштва, да се 

самостално организују и представе неки догађај/појаву/личност из прошлости људског друштва на часовима, или да организовано 

обиђу локалитет у крају где живе. 

 

Културна свест, мултикултуралност и креативност  
 

Наведени исход је повезан са скоро свим исходима наставе историје и доприноси подстицању оних понашања и ставова 

полазника у којима постоји спремност да се прихвате други и другачији, да се уважава културно наслеђе својих суседа који нису исте 

вере и национа Језичка, верска и национална разноликост Србије доприноси њеној богатој културној баштини и о томе треба стално 

са полазницима разговарати и указивати им на то културно богатство. 
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10.3.10 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА  
 

Разред: трећи циклус 

 

Циљ:Циљ наставе географије је да оспособи одраслог да активно користи и примењује основна географаска знања и вештине које ће 

му помоћи да унапреди свој свакодневни живот у географској средини у којој људи заједно живе и сарађују. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Планета Земља 

 уме да се оријентише у простору и на географској карти и да чита географску 

карту 

 користи основне географске термине, слику, табелу,график и једноставне 

моделе као изворе информација 

 да одреди главне и споредне стране света у простору и на географској 

картиопише кретање Земље и наведе главне последице 

 да именује и покаже на географској карти велике копнене и водене 

површине(континенти, океани и мора) 

 одреди на географској карти положај Европе, Балканског полуострва, Србије, 

области и месту у коме живи 

 да разликује и опише основне облике рељефа на географској карти и у 

средини у којој живе 

 наведе главне одлике основних типова климе и времене на Земљи, у 

Републици Србији, у средини у којој живи и користи податке о времену и 

временску прогнозу за планирање својих активности 

 на географској карти Србије и у својој средини покаже подземне и текуће 

воде и објасни њихов значај за живот и рад људи 

 разликује природне феномене (олујни ветар, вулканска 

ерупција,земљотрес,суша,поплава,клизиште) и опише њихове последице за 

људе и географску средину 

 разликује главне облике обновљивих и необновљивих природних ресурса и 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 
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на географској карти покаже њихов размештај и наведе начине њиховог 

коришћења 

Становиштво и 

њихове активности 

 опише размештај становништва и насеља на Земљи и препозна факторе који 

утичу на кретање становништва 

 опише типове насеља и факторе које утичу на њихово стварање, ширење и 

изумирање 

 наведе и опише основне привредне делатности људи у Србији и у локалној 

средини 

 на карти света покаже географски размештај великих држава 

 наведе глобалне проблеме човечанста и неке начине за њихово решавање 

 наведе позитивне и негативне утицаје човека на животну средину и учествују 

у акцијама за њену заштиту и унапређивање 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Завичај и Србија 

 да одреди географски положај Републике Србије на Балканском полуострву и 

у Европи 

 планинско-котлинска Србија (географски размештај планина и котлина,живот 

и активности људи) 

 одлике и значај климе за живот људи у Републици Србији 

 географски размештај речних система у Републици Србији 

 географски размештај и значај језера и бања у Републици Србији 

 становништво у Републици Србији(структура,кретање становништва) 

 насеља у Републици Србији (типови насеља,ширење градова и изумирање 

села) 

 главна привредна богатства(географски размештај, налазиштва и 

експлоатација) 

 привреда и главне привредне делатности у Републици Србији 

 сарадња Републике Србије са другим држава и међународним организацијама 

Историја 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик 

 

Начин остваривања програма 
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Настава географије има циљ да оспособи одраслог човека да користи и примењује стечено знање,ствара и развије вештине и 

навике у географској и друштвеној средини у којој живи. У складу са тим наставник ће организовати наставни процес тако да сваки 

одрасли својим активностима на часу развија и остварује предвиђене исходе учења у складу са својим способностима, 

интересовањима и потребама. Језичка писменост се развија кроз тумачење географских чињеница, идеја и мишљења у усменом и 

писаном облику. Математичка писменост развија се и изграђује кроз предметне исходе и садржана је у примени математичких 

операција и закона приликом читања географских и математичких елемената карте, очитавању различитих графичких приказа и 

вредности мерних апарата и инструмената. Наставе географије омогућава одраслом да унапређује дигиталну писменост коришћењем 

савремених мултимедијалних и информатичких средстава. Одрасли користе разноврсна наставна средства облике  и методе 

рада...Веома је важно да наставник, уз поштовање основних дидактичких принципа, прилагоди дубину и ширину насловних садржаја 

претходним знањима и искустима одраслих као и њиховим потребама и интересовањима. Неки садржаји који су тежи са одрасле 

потребно је обрађивати кроз примере који су блиски њиховом искуству. Они се реализују у редовној настави или организовањем 

додатне наставе.. Наставник индивидуално прилагођава свој методски поступак и сваком одраслом омогући приступ и учешће у 

активностима на часу. У настави географије користe се облици рада: индивидуални рад, рад у пару, групни и фронтални, теренски 

рад. Наставне методе :вербална(дијалошка,монолошка,дискусија),метода рада на тексту, метод практичних радова,метода 

посматрања, илустративно-демонстративна и друге. Осим географске карте користе се и друга наставна средства (шеме, дијаграми, 

слике, илустрације, модели, инструменти и апарати. За одрасле који испољавају тешкоће у савладавању наставних садржаја 

организује се допунски рад. Планирање и извођење наставе географије је динамичан процес који се стално прилагођава реалним 

условима. Наставник треба да створи услове да сваком од њих омогући да учествује у раду, да мотивише и подржава и прати њихово 

напредовање. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 
 

Напредовање одраслог се прати у односу на предвиђене исходе. Њихово оцењивање се заснива на праћењу напредовања, а не 

на резултатима постигнутим на контролним задацима или на усменим одговорима које су одрасли у стању да дају кад се пропитује 

усвојеност и репродукција пређеног градива. Наставник их оцењује на основу података о напретку који су остварили у односу на 

почетно стање, о активностима којеје сваки поједниначни одрасли способан да обави сам или у сарадњи са неким, са каквим 

проблемима је у стању да се суочи, у чему и под којим условима је најуспешнији и слично. Наставник увек треба да има на уму да је 

мера у којој одрасли напредују великим делом и показатељ квалитета и примерености наставе, као и адекватности примењених 

наставних метода и средстава. Праћење напредовања одраслог помаже му да постепено стекне разумевање циљева учења, да 

усавршава вештине учења, па чак и овлада стратегијама ефикасног учења, да сам препознаје оствареност исхода и стиче увид у 

сопствене успехе те да процени сопствене потенцијале. Оцењивање мора бити брижљиво и благовремено планирано,објективно, 
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ефикасно, усмерено на интерес одраслих. Наставник задацима, питањима и активностима подстиче одрасле да самостално 

размишљају, покажу знања, употребе вештине, граде, исказују и образлажу своје ставове. Праћење напредовања и оцењивање 

одраслог карактерише: континуираност, свеобухватност, јавност. Податке о напредовању одраслог наставник уредно бележи у своју 

андрагошку свеску и портфолио сваког одраслог.  
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10.3.11 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ПРЕДУЗЕТНИШТВО  
 

Разред: трећи циклус 

 

Циљ: Циљнаставе предмета Предузетништво је да развије иницијативност, предузимљивост и одговорност у решавању проблема из 

породичног, социјалног и радног окружења одраслог, економску и бизнис писменост, као и компетенције потребне за успешно 

укључивање у свет рада. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Свет рада 

Самозапошљавање 

Пословање 

Развој комерцијалног 

производа и услуге 

По завршетку основног образовања одрасли ће умети да: 

 препознаје прилике за генерисање прихода путем 

запошљавања и самозапошљавања и анализира ризик 

који се односи на те прилике; 

 креира једноставну радну биографију и обавља 

поступак пријављивања за добијање запослења; 

 по проналажењу посла користи законом предвиђена 

права радника и заштити се од узнемиравања на послу 

(мобинга) 

 идентификује ресурсе потребне за самозапошљавање; 

 идентификује ресурсе који су доступни у породичном 

и социјалном окружењу у сврху остваривања циљева 

самозапошљавања; 

 осмишљава једноставан комерцијални производ или 

услугу; 

 идентификује и анализира потребна улагања и 

формира продајну цену производа или услуге; 

 прави једноставан план дистрибуције производа или 

услуге; 

  креира једноставан рекламни оглас и летак. 

О3.ПД.1.2.1. 

О3.ПД.1.2.2. 

О3.ПД.1.2.3. 

О3.ПД.1.2.4. 

О3.ПД.1.2.5. 

О3.ПД.1.2.6. 

О3.ПД.1.3.1. 

О3.ПД.1.3.2. 

О3.ПД.1.3.3. 

О3.ПД.1.3.4. 

О3.ПД.1.3.5. 

О3.ПД.1.3.6. 

О3.ПД.1.3.7. 

Примењене природне 

науке 

Географија 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

Енглески језик 

Српски језик 

Математика 

Дигитална писменост 
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Начин остваривања програма: 

 

Реализација садржаја остварује се различитим методама, техникама и активностима, као што су: изношење идеја, учење кроз 

рад, менторство и усмеравање, учење откривањем, подела улога на основу стварне ситуације и дискусија. 

Стицање знања, вештина и развијање ставова усмерено је на примерима из реалног живота и света рада, при чему се води 

рачуна о индивидуалним потребама и интересовањима полазника. 

Развијање вештина као што су комуникативност, тимски рад, организационе вештине, вештине планирања, вештине обраде 

информација, подстицање иновативности, креативности и флексибилности остварују се и кроз корелацију са осталим предметима и 

модулима. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
 

Праћење и процењивање полазника подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање о знању и разумевању, групни и индивидуални задаци, 

разговор, писана провера. 

Производи настали током рада: обрађени подаци (текстови, табеле, планови, пријавни обрасци и радне биографије, креирани 

рекламни огласи). 
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10.3.12 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ  
 

Разред: Трећи циклус 

 

Циљ: Циљ наставе предмета Одговорно живљење у грађанском друштву је да оспособи одраслог за одговоран, квалитетан и активан 

живот и рад у грађанском друштву који се заснива на принципима толеранције и поштовања људских права и слободе 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМТИМА 

Грађанин, његова права и 

одговорности 

 препознаје и руководи се у свом понашању правима и одговорностима 

одраслог грађанина 

 конструктивно учествује у спречавању насиља, предрасуда, дискриминације, 

нетолерантности у породичном, микро и макро окружењу 

 познаје одлике људских права и дечија права 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

Информације у јавним 

средствима информисања 

 зна врсте и значај средстава јавног информисања (новине, часописи, радио, 

телевизија, интернет) 

 врсте јавних информисања (вести огласи,извештај,поруке, обавештења, 

упозорења рекламе) 

 користи интернет као средство јавног информисања( електронска пошта, 

друштвене мреже, поруке и слично) 

 разликује јавне и приватне информације и одговорно их користи у јавне и 

приватне комуникације 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 
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Функционисање републичке 

и локалне власти,грађанска 

иницијатива и активизам 

 препознаје структуру републичке и локалне власти и идентификује 

надлежности локалне самоуправе 

 идентификује послове којима се бави општина 

 разликује основне врсте и могуће доприносе удружења на локалном нивоу 

 препознаје значај и улогу грађанске иницијативе и активизма у побољшању 

живота на локалном нивоу и планира локалну акцију 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Европска унија и процес 

европских интеграција 

 уме да образложи предности и ризике интеграције Републике Србије у ЕУ 

 користи европске вредности приликом доношења одлука, приликом 

процењивања понашања појединца и група 

 познаје основне принципе функционисања ЕУ као заједнице 

Информатика и 

рачунарство 

Географија 

Историја 

Животне вештине 
 располаже вештинама интерперсоналне комуникације 

 препознаје значај и поседује стратегије ненасилног решавања конфликта 

Информатика 

ирачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Породица као систем 

 препознаје породицу као систем завистан од окружења и променљив у 

различитим фазама породичног развоја 

 познаје различите моделе организације породичног живота 

 познаје елементе здравог породичног живота 

Ликовна култура 

Информатика 

ирачунарство 
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Унапређење квалитета 

породичног живота и 

родитељства 

 препознаје повезаност брачних и родитељских улога у породичном 

функционисању 

 препознаје како је задоваљавање потреба деце, начин васпитања, пружање 

подршке учењу, образовању, одрастању и осамостаљивању 

 препознаје различите васпитне стилове и њихове последице на дечији развој 

 препознаје типове родитељских ауторитета и њихов утицај на однос родитељ-

дете 

Биологија 

Ликовна култура 

Здравствено образовање 

кроз животне вештине 

 препознаје и примењује основне принципе здравог начина живота и заштите 

здравља 

 схвата значај заштите сексуалног и репродуктивног здравља и познаје основне 

принципе њиховог очувања 

 познаје различите начине превенције полно преносивих инфекција ХИВ-а, 

АИДС-а 

 препознаје превенције значај злоупотребе психоактивних супстанци и зна 

последице коришћења истих 

Биологија 

Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма 

 

Реализација предмета подразумева да се очекивани исходи остваре кроз наставу, што је у складу са главним циљем ФООО-

успешно учење у школи. Садржај наведених области наставник реализује примењујући различите наставне методе, облике рада, тип 

часа. Често на једном часу комбинује више метода како би што реалније приближио садржају наведених тема области. Наставник на 

адекватан начин прати садржај уџбеника и у својој припреми за час прилагођава датом садржају. Наставне методе које користи у раду 

су: вербална ( разговор, дискусија, излагање) рад на тексту, посматрање,илустративно-демонстатривна и друге. С обзиром на то да се 

процес грађанског образовања заснива на критичком мишљењу, решавању проблема и учењу путем истраживања, најчешће се 

примењује метода активног учења, путем које наставник омогућава трансфер знања у различито животна подручја. Организују се 

радионице на задату тему где одрасли могу научити, вежбати вербалну и невербалну комуникацију, имају аргументе за и против 

одређених ставова и тако показују интересовање за активно слушање других и развијају емпатију.  Велики број часова је организован 

на овом принципу. Инсистира се на методама са активним учењем јер се тако најбоље усвајају вештине које се касније примењују у 
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реалним животним ситуацијама. Задатак наставника је да мотивише одрасле за стицање великих броја вештине. Полазници праве 

плакат, организују изложбе. Основне информације о ХИВ-у, АИДС-у и психоактивним супстанцама могу добити из различитих 

средстава информисања, интернет презентација, филм.Наставна средства су папир А4, папир у боји, Хамер,разни дидактички 

материјали,пројектор,фломастери,табла и друго... 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

У складу са Правилником о оцењивању у основном образовању и васпитању, овај предмет се оцењује нумерички.Предмет 

Одговорно живљење у грађанском друштву реализује се кроз радионице. Оно што се оцењује код полазника јесте ангажованост 

одраслог, сарадња и уважавање осталих учесника. Оцењивање искључиво у функцији праћења, напредовање одраслог и остваривање 

исхода. Наставник, такође прати ангажованост полазника на изради паноа, учешће и допринос групном раду, узимање учешћа у 

дискусији на одређену тему. Прати колико је полазник способан да научено примени у реалном животу.Сва запажања наставник 

бележи у педагошкој свесци где прати напредовање одраслих појединачно и даје своју повратну информацију и 
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10 ПРОДУЖЕНИ  БОРАВАК 
 

Настава продуженог боравка у основној школи „Вук Караџић“ намењена је ученицима првог и другог разреда. Орјентисана је 

ка допуњавању бриге породице о деци и задовољавању потребе за слободним временом и учењем деце. 

Продужени боравак у школи, поред перманентне едукације, правилног и континуираног васпитног рада, задовољава и неке 

егзистенцијалне аспекте и потребе наших ученика, у смислу редовне, организоване исхране, редовног одржавања личне хигијене и 

једне целокупне социјализације кроз разне видове укључивања у непосредно окружење. 

Школа тиме добија нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету током целог дана. Настава 

продуженог боравка један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми. Улога школе је на тај 

начин максимално и рационално искоришћена, јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког 

детета у квалитетну особу, која је корисна својој породици и заједници. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 
Настава продуженог боравка изводи се у адекватаном школском  простору за извођење продуженог боравка и то: учионица 

намењена за рад и израду домаћих задатака, специјализован део за одмор, рекреацију и забаву, мини библиотека, одговарајућа 

просторија за доставу и сервирање хране, простор намењен за негу и хигијену ученика, као и спортски терен. 

 Сви облици и видови образовно – васпитног рада са ученицима у настави продуженог боравка остварују се у складу са 

школским програмом, наставним планом и програмом, развојним планом школе и годишњим планом рада школе. 

 Образовно – васпитни рад у продуженом боравку се организује у школи пре или после часова редовне наставе, у оквиру кога 

ученици имају оброк, самостални рад и низ различитих облика слободних активности. 

Продужени боравак чини хетерогена група ученика првог и другог разреда. 

Полазници: ученици 1. и 2. разреда  

Величина групе:од 25 – 30 ученика  

Динамика рада: зависи од смене. По потреби ће бити организовано дежурство.  

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике нижих разреда 

основне школе. Боравак и рад према таквом облику организује се од 7:30 до 13:30 и од 11:35 до 16:30.  Организују се групе ученика 

различитих  разреда и различитих одељења. Један учитељ води овакву групу, и одлучује о подели активности у одељењу.  

Структура активности у настави продуженог боравка садржи: 

* организовани прихват деце; 

* исхрану деце  

* самостални рад ученика (израда домаћих задатака уз помоћ учитеља); 
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* организовање више различитих активности у слободном времену (организују се на начин да ученици на креативан и забаван начин 

проводе време и задовољавају своја интересовања, а истовремено и предахну и одморе се).  

 Ученици  се осамостаљују за писање домаћих задатака, уче се толеранцији и комуникацији, а учитељ пружа стручну помоћ у 

учењу разним диференцираним облицима рада. Осим писања домаћих задатака и учења ученици задовољавају и своје специфичне 

потребе. Ту се пре свега мисли на игру и заједничко дружење, у циљу што боље социјализације ученика, али и превенције 

неприхватљивих облика понашања. Уз стручно драмско, ликовно, музичко, истраживачко и спортско подручје. 

Учитељ  који ради у продуженом боравку договара се и усклађују своје активности са учитељима из редовне наставе. У циљу 

упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација, учитељ  из продуженог боравка је упућен на континуирану сарадњу са 

стручном службом школе – педагогом и психологом. 

Учитељ који ради у продуженом боравку делују синхронизовано, свеобухватно и интегрисано са читавим разредним процесом. 

Сарађују са родитељима, одржавају родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре са родитељима. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
 

Продужени боравак је облик организованог и планског рада са ученицима првог и другог разреда и представља могућност да 

деца поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу. Настао је као одговор на потребе 

запослених родитеља који немају других могућности за збрињавање деце.  
ЦИЉЕВИ продуженог боравка су:  

 Развој целокупне личности детета, њихових индивидуалних и јединствених потенцијала; 

 Унапређивање и развијање социјално – емоционалног развоја деце кроз стицање потребних знања и вештина; 

 Припрема деце за даљи образовни процес и перманентно учење; 

 Развој вештина потребних за живот и опште културе; 

 Формирање радних навика и осамостаљивање. 

Специфични циљеви:  

 Образовање у односу на једнакост и коректност приступа у образовању  

 Улога технологије у образовању  

 Брига о деци са посебним потребама  

 Улога образовања у раном детињству  

 Лакши прелаз из нижих у више разреде основног образовања  

 Перманентно образовање и доживотно учење   
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Задаци продуженог боравка су:  

 Хармоничан развој детета  

 Подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађих разреда  

 Развијање радних навика код ученика  

 Развијање дружељубивости, међусобне толеранције и солидарности  

 Подизање нивоа вербалне и невербалне комуникације и заинтересованости за процес учења  

 Неговање и развијање стваралачких способности  

 Развијање креативности и естетског укуса кроз цртање, сликање, слушање музике, певање  

 Подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности у продуженом боравку  

 Подизање нивоа здравствене културе и културе спорта  

 Већи степен повезаности градива који се реализује на часовима редовне наставе кроз тематско планирање активности  

 Већи степен учешћа ученика у ваннаставним активностима  

 Развијање хуманијег односа ученика према непосредном окружењу  

 Истицање индивидуалних разлика код деце  

 Усмереност на учење и процес стицања знања  

 Оспособљавање за самостално учење  

 Развијање мотивације за учење и усвајање различитих техника учења  

 Развој писмености код деце  

 Развој осећаја за лични идентитет  

Сам рад у продуженом боравку подразумева планирање следећих активности:  

 Усклађивање активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и са распоредом часова редовне наставе чији су 

ученици укључени у продужени боравак.  

 Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и савлађивању школског градива уз помоћ учитеља у 

продуженом боравку.  

 Коришћење свих облика рада са ученицима: рад у пару, групни и индивидуални рад.  

 Планирање самосталног рада ученика у зависности од узраста ученика, предмета, као и темпа и начина развоја ученика, 

односно од психо – физичких могућности сваког појединца.  

 Усмеравање и мотивисање ученика од стране наставника, уз примену разних наставних метода  и техника, у циљу што 

успешнијег осамостаљивања ученика за даљи индивидуални рад.  

 Сарадња са учитељима из редовне наставе у циљу што квалитетнијег рада са ученицима у продуженом боравку, као и размена 

мишљења, како би слика о напредовању сваког појединца била што потпунија.  
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 Континуирана сарадња са стручном службом школе.  

 Планирање разноврсних садржаја и облика слободних активности неопходних за развој свих компонената личности ученика 

(интелектуалне, моралне, физичке, естетске). Слободне активности подразумевају: музичке, ликовне, спортске,  истраживачке 

и драмскe активности.  

 Организовање слободног времена ученика. 

 Организовање рекреативних активности како у школи, тако и ван школског објекта. 

 Укључивање ученика у друштвена збивања средине у којој се школа налази. 

 Учешће у обележавању значајних датума које школа прославља.  

 Организовање јавних наступа, приредби. 

 Сарадња са родитељима деце у продуженом боравку и извештавање о раду и напредовању ученика. 

 Сарадња са културним центрима, Црвеним крстом, здравственим центром... 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове 

и образовна постигнућа која су прописана наставним планом и програмом. Садржај ће реализовати учитељи у продуженом боравку, у 

договору са учитељима из редовне наставе. Стога је изузетно важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу 

одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима. 

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у 

настави продуженог боравка, имајући увек на уму узраст и могућности детета.  

Креативност, иновативност и учитељска вештина ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, културних садржаја као 

и садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјалних и комуникацијских, радно – техничких компетенција. Посебну 

пажњу треба посветити целокупном развоју детета, у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим 

знањем, развијеним животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва.  

 

КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА 

 
Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем културе кретања; поправљање 

координације покрета, осећаја за ритам и комуницирање с основним претпоставкама здравог начина живота; утемељивање основних 

хигијенских и здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и других; објективна самоевалуација; 

јачање потреба за интерперсоналним везама. 
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Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању интелектуалних, емоционалних и 

моралних особина личности; упознавање са  друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање 

антидискриминационог осећања и хуманог односа према друштву; усвајање практичних знања повезаних са елементарним 

грађанским васпитањем и свакодневним животним дужностима. 

Вербална комуникација: рад на усавршавању вербалне вештине и проширивању вокабулара; циљани развој менталних 

способности; утемељење вештина за самоучење и самоедукацију. 

Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања ћирилице, од ученика првог разреда захтева се развијање вештине 

интерпретативних, критичких и креативних читатељских  вештина и изражајног  читања и рецитовања. Поред развијених вештина 

које се односе на интерпретацију, креацију и критику читања од ученика другог разреда се захтева и течно писање и читање 

латиничног писма. 

Учење писаних слова ћирилице код првака и учење писаних слова латиничног писма у другом разреду почетни је корак у 

учењу употребе писаног језика. Аутоматском писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају бити оспособљени да 

довољно брзо пишу како би писање користили  као алат. 

Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и употребе стандардних и уредних слова не 

спречава индивидуалне особине рукописа. Ученици морају да науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова. 

Утемељење основа математичке, логичке и научно – технолошке писмености: активности креативног, јасног и логичног решавања 

проблема; откривање, ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких знања у 

различитим концептима; употреба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких законитости; коришћење 

пригодног математичког записа, математичке и остале терминологије везане уз природне науке; решавање проблема вербалним и 

симболичким делатностима; употреба информацијско – комуникацијских технологија; увежбавање и развој радно – практично – 

техничких вештина. 

Културно – уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском сфером живота и рада кроз позоришне 

и филмске (ТВ) представе; читање поезије и прозе и експериментисање у интерпретацијама; креативно изражавање кроз креирање 

ликовно – вајарских радова.  

Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким информацијама и изражајима блиским узрасту 

ученика. 

Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем,  игре опонашања, дечје игре из народне традиције, импровизовање 

игара у самосталној режији, поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и 

мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре, итд. 
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ДИДАКТИЧКО – МЕТОДИЧКЕ СМЕРНИЦЕ 

 
У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо и са развојним могућностима ученика, препоручује се 

комбиновање стратегија, метода и облика рада како би се детету омогућило да на лак и безбрижан начин учи и увежбава програмом 

предвиђене садржаје и квалитетно проводи своје слободно време. Школа мора постати други учеников дом, са свим особинама 

пријатног и пријатељског окружења. 

Важни педагошки принципи учења темеље се на томе да је: 

 мотивациони фактор дечијег учења његова радозналост 

 да дете буде активно у процесу учења 

 постојеће дечје знање и искуство основа је учења 

 дечије тренутно окружење осигурава контекст учења 

 у центру процеса учења је језик 

 дете треба  учити активностима и методама откривања 

 социјална и емоционална димензија важан је фактор учења 

 

Начини организације и облици: 

 интегрисано учење и поучавање 

 мултидисциплинарни приступ  

 тимско, сарадничко учење и искуствено учење 

 истраживачка настава и пројектна настава 

 проблемска настава 

 учење кроз игру, праксу, учење за живот 

 спортске активности 

 амбијентална настава 

 ваннаставне активности 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО ПОДРУЧЈИМА 

 
Активности које се реализују у периоду слободног времена су тематски подељене у пет група: 

 Учење великих ствари кроз малу школу 

 Пишемо оловком оно што срце говори 
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 Шарено стваралаштво 

 Уметност на сцени 

 И са игром се треба играти 

  

 Учење велики ствари кроз малу школу је област која обухвата учење о социјалним и културним вредностима, о екологији и 

екосистему наше планете. Учи се о пожељним и непожељним облицима понашања, о односима са собом и окружењем, о начинима 

комуникације, о традицији и модернизацији, о обавезама које носи наше присуство на планети и последицама неодговорног 

понашања, итд. Уче се основе лепог понашања, о правима, обавезама, емоцијама... 

Пишемо оловком оно што срце говори је област која има за циљ да помогне ученику да савлада теме прописане школским 

планом и програмом, али и да прошири његово литерарно знање. Кроз ову активност ученици развијају способност говорног 

изражаја, комуникацијске способности, развијају способност за емоционални доживљај и разумевање књижевног изражаја, уче нове 

термине (богаћење речника). Кроз ову активност ученици допуњују и утврђују градиво српског језика и књижевности прописано 

планом и програмом. 

 Шарено стваралаштво је ликовна област. Ученици уз помоћ облика и боја, коришћењем разних техника ликовног 

изражавања исказују своју креативност и иновативност.  

 Уметност на сцени је музичко – драмска област. Ритам, покрет, звук, глас су елементи које деца користе у малим музичким и 

драмским радионицама.  

 И са игром се треба играти је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. Игре доприносе њиховом 

идивидуалном моторичком развоју, развоју другарства и начину комуникације.  

 

УЧЕЊЕ ВЕЛИКИХ СТВАРИ КРОЗ МАЛУ ШКОЛУ 

Циљеви 

 Промовисање друштвено прихваћеног понашања 

 Развијање критичког мишљења и односа према критици 

 Промоција различитости  

 Очување и унапређење здравља и односа према хигијени 

 Рад на позитивном односу према екосистему 

 Упознавање са природним елементима и појавама 

 

Резултати 

 Ученик познаје и поштује елементе културе живљења 

 Подизање нивоа емоционалне и социјалне зрелости 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

579 
 

 Успешна имплементација правила пристојног понашања у комуникацији са одраслима и вршњацима 

 Могућност сагледавања себе из трећег лица (објективно сагледавање својих особина) 

 Правилан однос према правилима и договорима, њихове важности и њиховог поштовања 

 Препознаје и уважава сличности и разлике међу људима 

 Усмерена је пажња ка односу са вршњацима и спреман је да пружи помоћ 

 Препознаје непристојно понашање 

 Избегава ситуације у којима може да се повреди и умешан је да затражи помоћ 

 Познаје и придржава се основних правила у саобраћају 

 Има одговоран однос према природној средини 

 Поседује знања о значају здравља 

 Упознат је са основним принципима правилне исхране 

 Одржава личну хигијену 

 Поседује информације о штетности токсина (дуван, алкохол, дрога) 

 Изграђен му је одговоран однос према природном окружењу 

 Разуме односе одређених природних елемената и појава 

 

Активности ученика 

Уочавање, упознавање, препознавање, примењивање, правила лепог понашања, учествовање у доношењу правила, уважавање 

сличности и разлика, игра са сврхом едукације. 

Наставне методе и облици 

Дијалошка, демонстративна, илустративна, текстуална, интерактивна метода, амбијентална, кооперативна... 

Индивидуални, фронтални, групни облик рада, рад у пару. 

 

Наставна средства 

Занимљиви текстови (извор интернет, часописи, енциклопедије...), видео матерјали (научно – образовне емисије), мултимедијални 

садржаји, итд. 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ 

ПОНАШАЊЕ 

Непознати људи и ја 

Лепе и ружне  речи 
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Све бих само себи 

Ниси ваљда тужибаба 

Како се разликујемо једни од других 

У позоришту 

Пожури, али пажљиво 

Правила и обавезе 

Мала школа бонтона 

Није тешко бити фин 

ШКОЛА 

Другарство 

Кад се друг разболи 

Извините што сам закаснио 

Ако не знаш, а ти питај 

САОБРАЋАЈ 

Понашање у саобраћајним средствима 

Понашање на улици 

Од куће до школе 

ПОРОДИЦА 

Понашање чланова породице  

Понашање за столом 

Може ли мама све сама 

У гостима 

ПРАЗНИЦИ 

Излет у прошлост 

Срећна Нова година 

Свети Сава школска слава 

Како можеш да усрећиш блиске и драге особе 

Мама, ти си моје... 

Украс и његове лепоте 

ПРИРОДА 

Свет биљака и животиња 

Месец – Земљин сателит 

Земља се непрекидно окреће 

Зашто постоје дан и ноћ 
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Како настају таласи 

Зашто је море слано 

Упознајмо нашу планету 

Ја сам део природе 

У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ 

Пирамида исхране 

Витаминска исхрана 

Хигијена тела, хигијена хране 

Одржавање гардеробе 

Моја соба, чиста соба 

 

ПИШЕМО ОЛОВКОМ ОНО ШТО СРЦЕ ГОВОРИ 
Циљеви 

 Оспособљавање за правилно артикулисање гласова из српског језика 

 Оспособљавање за постепено учење писања и читања ћириличних (први разред) и латиничних слова (други разред) 

 Развијање способности говорног изражавања 

 Развијање комуникацијских вештина 

 Развијање способности вербалног и писаног изражавања 

 Развијање квалитета стваралачке личности 

 Проширивање знања о правопису 

 Развој способности за доживљавање и разумевање књижевног текста 

 

Резултати 

 Идентификује гласове, речи, слогове, реченице у српском језику 

 Разуме једноставна упутства 

 Уочава везу говора са невербалним облицима комуникације 

 Влада техником читања ћириличног (први разред) и латиничног (други разред) текста: везује гласове за слова, везује слова за 

речи, чита реченицу као целину, поштује интерпункцију, разуме оно што је прочитао 

 Уочава целину и делове текста 

 Правилно повезује речи у реченици 

 Правилно користи знакове интерепункције 

 Правилно употребљава велико слово 
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 Разликује основне облике књижевног изражаја: проза, поезија, стих 

 

Активности ученика 

 Слуша, посматра, упоређује, коментарише 

 Смишља причу на основу слика 

 Смишља причу на основу задатих речи 

 Описује оно што је доживео 

 Решава језичке игре 

 Рецитује песме 

 Учествује у интерпретацији улога у представама 

 Ради на изради паноа 

 

Наставне методе и облици 

Метода разговора, демонстативна, текстуална. 

Индивидуални, фронтални, групни облик рада, рад у пару. 

Наставна средства 

Занимљиви текстови, слике, словарица, модели слова, слагалице, разни материјали за израду слова, траке, припремљени задаци, 

прибор за цртање, часописи, ДВД  плејер, компјутер. 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ 

УСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА 

Изграђивање технике читања 

Пантомима 

Језичке игре 

ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

Писање приче на основу слике  

Писање приче на основу датих речи 

Писање текста на основу одабране теме 

Писање текста на основу слободне теме 

Правописне вежбе 

УСМЕНА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА – ИНТЕРАКЦИЈА 
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Интерпетација текста 

Кад прочитам , ја све знам 

Знање о језику 

Знања о књижевности 

Поштовање форме при писању састава (увод, разрада, закључак) 

Покажи шта знаш  

 

ШАРЕНО СТВАРАЛАШТВО 

 

Циљеви 

 Проширивање знања о облицима, боји, композицији, сцени... 

 Развијање стваралачких и извођачких способности 

 Развијање критичког мишљења 

 

Резултати 

 Опажа и схвата кретање више облика у простору  

 Самостално гради композиције,према личном избору, помоћу свих техника рада 

 Ствара фигуре у покрету 

 Даје интересантну, ликовно – естетску димензију објектима који се крећу у простору 

 Уочава контраст испупчен – удубљен;  

 Поседује смисао за мануелни рад 

 

Активности ученика 

 Посматра, опажа, упоређује, манипулише облицима и бојама 

 Манипулише алатом и материјалом 

 Препознаје и изражава доживљај 

 

Наставне методе и облици 

Конструкторска метода, манипулативна, демонстративна, експериментална.  

Индивидуални, фронтални, групни облик рада, рад у пару. 

Наставна средства 
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Хартија за цртање, мека оловка, оловка у боји, фломастери, водене боје, темпере, четкица, колаж папир, маказе, лепак, пластелин, 

различите тканине, новине, слике, постери... 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ 

НАУЧИТЕ ДА ГЛЕДАТЕ 

Кретање и спајање облика 

Композиција 

Светлост и сенка 

ОД СКИЦЕ ДО ЦРТЕЖА 

Прибор 

Скица 

Цртање 

О БОЈАМА 

Палета боја 

Боје око нас 

Врсте боја 

СЛИКАЊЕ 

Оловка или четкица 

Цртам 

Бојим  

СЕЦКАМ И ЛЕПИМ 

Колаж 

Пластелинасто 

Коцка до коцке – скулптурица 

 

УМЕТНОСТ НА СЦЕНИ 

 

Циљеви 

 Опажање и препознавање различитог извођења музичког дела: брзо – споро; нежно – одлучно 

 Упознавање са новим изворима звука 

 Упознање ученика са разним видовима музичког изражаја 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

585 
 

 Развијање љубави према музици 

 Упознавање са јединственошћу доживљаја музичког комада 

 Развијање способности имитирања звука и покрета из околине 

 Развијање концентрације и опажања 

 Експериментисање телом (покретима) и звуком (гласовима) 

 Креативна израда музичких инструмената 

 Развијање способности за решавање сценског задатка у оквиру текста 

 Развијање способности изражавања мисли и осећања на сцени 

 Развијање креативног мишљења 

 Развијање критичког мишљења 

 

Резултати 

 Ученик уме да репродукује ритмичке задатке 

 Уме да пева дечије песме по слуху уз музичку пратњу или без ње 

 Пева хорски 

 Препознаје и пореди различите звуке произведене на разним инструментима 

 Креира разне звучне ефекте 

 Израђује музичке инструменте 

 Изражава свој доживљај музике кроз импровизацију покрета 

 Препознаје начине на које музика и звукови учествују у свакодневном животу (музика у медијима, звукови природе, 
породичне прославе...) 

 Ученик ће бити способан да имитира различите звукове и покрете из околине 

 Ученик ће бити способан да усмерава своју пажњу на дату радњу 

 Ученик ће бити способан да невербално прикаже одређена стања и радње 

 Ученик ће бити способан да изрази своје мисли, осећања изазваних музиком 

 Ученик ће бити способан да правилно артикулише гласове 

 Ученик ће бити способан да тумачи драмске ликове 

 Ученик уме да изрази своје мишљење 

 

Активности ученика 
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Певање, стварање звука, праћење ритма, слушање музике, препознавање, играње, креирање, глума, имитација, импровизација, 

извођење говорних вежби. 

Наставне методе и облици 

Метода рада по слуху, експериментална метода, демонстративна метода;  

Фронтални, групни и индивидуални облик рада. 

Наставна средства 

Музички компакт дискови, музички инструменти, лутке, костими. 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ 

МУЗИКА 

Каква је ово песма 

Познавање инструмената 

Звук,тон 

Мој инструмент 

Певам, певам 

На чему све могу да освирам песму 

Наш мали оркестар 

ПОКРЕТ И ЗВУК 

Ходам у ритму 

Плешем 

ГЛУМА 

Основни елементи глуме 

Имитација 

Учионица је моја позорница 

 

И СА ИГРОМ СЕ ТРЕБА ИГРАТИ 

 

Циљеви 

 Очување и унапређење здравља 

 Развијање моторичких способности, навика у складу са индивидуалним карактеристикама 

 Оспособљавање за самостално вежбање у слободно време 
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 Развијање позитивне слике о себи (рад на изграђивању самопоуздања) 

 Развијање креативности уз покрет 

 Да ученици схвате смисао, вредности и принципе вежбања и да стечена знања и вештине практично примењују 

 

Резултати 

 Ученик поседује информације о значају здравља 

 Учи да избегне ситуације у којима може да повреди себе или друге 

 Научи како да реагује у критичним ситуацијама и како да помогне пријатељу који је повређен 

 Разликује правилно од неправилног држања тела 

 Изводи покрете у задатом смеру 

 Правилно изводи једноставне вежбе 

 Остварује напредак у развоју моторичких способности у складу са идивидуално постављеним циљевима 

 Правилно изводи игре са и без реквизита, са и без музике 

 Сарађује у тиму  

 

Активности ученика 

Посматрање, праћење, повезивање, процењивање, пребројавање, груписање, играње, скакање, ходање, трчање, провлачење, пењање, 

бацање, хватање, дизање... 

Наставне методе и облици 

Практична активност, метода демонстрације, метода разговора. 

Рад у пару, групни и индивидуални облик рада. 

Наставна средства 

Опрема за физичко, лопте, вијаче, обруч, чуњеви, ластиш... 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ 

ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА И ПОКРЕТИ 

Ходање 

Трчање  

Скакање 
Бацање и хватање 

ВЕЖБЕ  
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Игре без реквизита  

Игре лоптом  

Игре вијачом  

Штафетне игре  

Игре уз музику  

САВ ТАЈ СПОРТ 

Правила популарних спортских игара 

Кошарка 

Фудбал 

Одбојка 

ИГРЕ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

 

8. НАЧИН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
 Праћење и евалуација остваривања програма рада продуженог боравка вршиће се на основу праћења евиденције о раду и 

реализованим активностима, за чије је вођење задужен  учитељ. Поред прописане евиденције коју воду, води ће и евиденцију о 

напредовању сваког појединачног ученика у виду портфолиа. 

 За праћење рада задужен је директор школе, помоћник директора и стручни сарадници. Рад у продуженом боравку између 

осталог пратиће се и биће видљив кроз изложбе ученичких радова, драмске приказе, учешће у спортским активностима и културним 

манифестацијама школе, а обевезно једном у току тромесечја биће организован отворен дан за све заинтересоване учеснике 

образовно-васпитног рада у школи и родитеље.   
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11 ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ  
 

Допунском наставом обухваћени су ученици од 1. до 8. разреда. Намењена је ученицима који повремено заостају у раду, због, 

неуједначеног претходно стеченог знања, различитих способности ученика и дужег одсуствовања са наставе.  

Допунска настава за ученике млађих разреда реализоваће се са по једним часом недељно, односно 18 часова из српског језика и 18 из 

математике, у другом, трећем и четвртом разреду, док у првом разреду по један час из допунске наставе из српског језика и 

математике(36+ 36). За други циклус организује се из свих предмета прилагођено потребама ученика. Број часова допунске наставе 

уређује се годишњим планом рада школе. 

 

Садржаји програма 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном 

раду 

Активности наставника у образовно-

васпитном раду 

Начини и поступци 

извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

У зависности од 

наставног предмета 

одређује се садржај 

из редовног 

наставног плана  код 

кога  постоји потреба 

за допунским радом 

слуша, 

поставља 

питања, чита, 

уочава именује 

 разликује 

упоређује 

презентује наставни садржај и 

прилагођава методе ученичким 

способностима, објашњава, одговара на 

постављена питања, демонстрира, 

мотивише, ослобађа треме, подстиче, 

охрабрује, похваљује,сугерише, 

објашњава, демонстрира на карти, 

индивидуални, 

групни, 

фронтални 

кооперативна; 

интерактивно, рад у 

пару,текстуално, 

дијалошки, 

демонстрационо 

Боље разумевање 

појмова, усвајање 

основних знања, 

препознавање, 

разумевање 

наставникових 

инструкција, повезивање 

градива, примена 

наученог 
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12 ПРОГРАМ  ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ  
 

Додатна настава се организује за ученике од 4. до 8. разреда који показују посебне склоности за поједине наставне и научне 

области и предмете који могу шире да савладају садржаје него што је предвиђено редовним наставним програмом. 

Стручна већа у сарадњи са стручним сарадницима утврдиће критеријуме за додатни рад. Додатни рад организује се једанпут 

недељно. Препорука је да се исти ученик не ангажује за више од два наставна предмета. 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за све нивое 

такмичења који се организују) и постепено их уводити у области професионалне оријентације . 

 

Садржаји 

програма 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

У зависности од 

наставног 

предмета одређује 

се садржај из 

редовног наставног 

плана који се 

проширују у 

складду са 

узрастом и 

интересовањима 

ученика 

 примењује претходно 
стечена знања;  

 уочава на примерима 

 упоређује; 

 уз помоћ наставника 
решава тестове са ранијих 

такмичења, чита, 

анализира, интерпретира. 

 Слушају, разговарају, 
пишу, прикупљају 

материјал(исечци из 

штампе,са интернета), 

праве паное,уређују 

кабинет, истражују, 

открива релације и 

изражава 

их,упоређује,уочава 

 Презентује наставне 
садржаје; 

 Мотивише на закључивање; 

 Припрема за такмичења; 

 Подстиче креативност 

 Мотивише на стваралачки 

однос 

 усмерава ученика 

 подстиче на размишљање 

 развија код ученика 
аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

 Наводи на размишљање 

 прилагођава методе 
способностима ученика, 

поставља  проблем 

монолошки; 

дијалошки; 

текстовни; 

индивидуални 

демонстративни 

 припрема ученика за 

школско, општинско, 

међуопштинско и 

републичко 

такмичење тражење и 

давање обавештења; 

 описивање и именовање 

предмета; 

 изражавање припадности; 

 Развијање културе 

усменог и писменог 

изражавања, 

истраживачког духа, 

проширивање 

знања,развијање 

стваралачког и 

критичког мишљења 
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13 СЕКЦИЈЕ  
 

Школска секција: Ликовна секција 

Разред: први, други, трећи, четврти 

Циљ: Развијање и подстицање учениково стваралачко мишљење; оспособљавање ученика да цртежом израже своја опажања из 

непосредне околине; развијање мануелне вештине и креативности; мотивисати ученике да се слободно ликовно-визуелно изражавају, 

својствено узрасту и индивидуалним способностима; упознавање нових поступака и идеја за рад; развијање способности за опажање 

облика, величина, светлине боја. 

 

Област / Тема Исходи Активности Носиоци активности 

ФОРМИРАЊЕ 

СЕКЦИЈЕ 

 разуме смисао секције 

 активно учествује у раду секције 

 зна да одабере потребан материјал за 

рад 

Пријављивање чланова секције, 

селектовање радова за прву изложбу, 

сређивање учионице, припрема за 

даљи рад, прикупљање потребног 

материјала и средстава за рад 

учитељ 

ПРИМЕЊЕНО 

ОБЛИКОВАЊЕ 

 развија стваралачки рад 

 доживљава ликовно дело 

 Осмишљавање сценарија за школску 

приредбу учитељ 

ВАЈАЊЕ 

 правилно користи материјал за 

вајање 

 развија естетски однос према 

постављеном задатку 

Користи природни  (глину-глинамол) 

и вештачки (пластелин) материјал за 

обликовање мртве природе (воће и 

поврће) 

учитељ 

ЦРТАЊЕ  активно осмишљава 

 доживљава ликовно дело 

Слободно креирање, израда нацрта  

за одређени предмет или знак ( 
учитељ 
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 Уме да изнесе критички став према 

свом и радовима других 

 приводи завршетку свој рад 

брош,огрлица, наруквица...) 

СЛИКАЊЕ 

 уме да користи дате ликовне 

елементе 

 доживљава ликовно дело 

 развија естетски однос  

 разликује појам светло и сенка 

Представљање простора волумена, 

светла и сенки сликарским 

средствима на основу сећања или 

посматрања 
учитељ 

СПАЈАЊЕ 

МАТЕРИЈАЛА 

 уме да осмисли и изради поклон 

 зна да организује продајно место 

 уме да уреди продајни простор 

Осмишљавање и израда 

осмомартовског поклона, припрема и 

организација осмомартовског вашара 

Учитељ, ученици, 

родитељи, 

Локална самоуправа 

ВАЈАЊЕ И 

ОБЛИКОВАЊЕ 

 зна и уме да користи различите 

материјале за рад 

 негује верске обичаје и народну 

традицију 

У сусрет Ускрсу ( осмишљавање, 

припрема материјала, израда) 

Продајна изложба радова 

Учитељ, ученици, 

родитељи 

БАЗАР 
 развија предузетнички дух 

 негује народну традицију 

Завршна продајна изложба слика и 

рокотворина на крају школске године 
Учитељ, ученици, 

родитељи 

 

Начин остваривања програма школске секције: 

Програм рада ликовне секције оствариваће се кроз фронтални, индивидуални и групни облик рада, уз примену дијалошке и 

демонстративне методе рада реализацијом: ликовних радионица, коришћењем адекватних идеја са интернет сајтова, израдом 

тематских паноа, изложбом дечијих радова, декорацијом ентеријера школе и продајних места. 

Школска секција: Покажи шта знаш 
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Разред: први, други, трећи, четврти 

Циљ: Циљ ове секције је развој комуникационих вештина, подстицање слободе у понашању, одговорно понашање према себи и 

другима , адекватно коришћење слободног времена, као и развијање маште, креативности и љубави према позоришту, филму и 

другим облицима уметничких изражавања. 

Област / Тема Исходи Активности Носиоци активности 

Формирање секције  разуме смисао секције; 

 активно учествује у раду 

секције; 

 уме да одабере потребан 

материјал за рад. 

Пријављивање чланова секције, 

селектовање радова за прву тему, 

сређивање учионице и припрема за 

даљи рад 
Учитељ и ученци 

Дечја недеља  учествује у активностима у 

вези са обележавањем Дечје 

недеље. 

Учествује у активностима поводом 

обележавања Дечје недеље. Учитељ и ученици 

Дечја штампа  чита дечје часописе, 

енциклопедије и радове. 

Читање, слушање и активно 

учествује у разговорима. Учитељ и ученици 

Музичко стваралаштво  пева песме различитог 

расположења; 

 изводи краће ритмичке 

покрете; 

 правилно тактира;  

 свира лакше нотне записе на 

неком музичком инструменту; 

 учествује у групном певању. 

Пријављивање чланова за хор; 

Певање песама различитих 

расположења; 

Припрема кореографија и плесних 

тачака; 

Свирање инструмената. 

Учитељ и ученици 
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Ликовно стваралаштво  ствара аутентичне ликовне 

радове; 

 доноси потребан материјал за 

рад; 

 критички анализира свој и 

радове других. 

Цртање, вајање, сликање; 

Правилна употреба материјала за 

рад; 

Критичка анализа одређених 

ликовних радова. 

Учитељ и ученици 

Годишња доба (плакати, 

песме и ликовни радови) 

 разликује годишња доба; 

 уме да препозна промене које 

годишња доба проузрокују; 

 учествује у изради плаката, 

рецитовању песама и изради 

ликовних радова у вези са 

годишњим добима. 

Израда плаката, постера и ликовних 

радова на различите ликовне теме у 

вези са годишњим добима 

(пролеће, лето, јесен и зима); 

Продајна изложба или базар. 

Учитељ и ученици 

Језичке игре (питалице, 

загонетке, бројалице ...) 

 разликује бројалице, 

питалице, загонетке, 

брзалице, разбрајалице; 

 решава ребусе, укрштене 

речи, осмосмерке и друге 

игре; 

 поштује правила понашања у 

различитим играма. 

Учење брзалица, бројалица и 

разбрајалица различитих дужина; 

Израда ребуса, осмосмерки и 

укрштеница; 

Језичка такмичења. 

Учитељ и ученици 

Спортске активности  учествује у различитим 

спортским активностима; 

 правилно изводи вежбе 

обликовањња; 

Осмишљавање спортских игара и 

полигона; 

Неговање здравља; 

Учитељ и ученици 
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 негује тимски дух. Спортска такмичења. 

Истакнуте личности  познаје рад и дело истакнутих 

личности. 

Израда паноа и презентација. 
Учитељ и ученици 

Школска слава и Дан 

школе 

 уочава важност обележавања 

ових датума. 

Припрема рецитала, приредбе и 

ликовних радова Учитељ и ученици 

Драматизација и 

позориште 

 познаје и придржава се 

правила понашања у 

установама културе 

 изводи краће драмске 

текстове 

 учествује у изради костима и 

сценографије 

Одлазак у установе културе; 

Припрема шкоских приредби; 

Израда костима и сценографије. Учитељ и ученици 

Изражајно рецитовање  рецитује песме поштујући 

знаке интерпункције, 

правилну интонацију и паузе. 

Припрема за такмичење рецитатора 

за смотре. Учитељ и ученици 

Лепо писање  пише поштујући норму лепог 

писања. 

Одељењско такмичење у лепом 

писању. Учитељ и ученици 

Изражајно читање  изражајно чита различите 

текстове; 

 уочава главне и споредне 

ликове; 

 прави разлику између добрих 

и лоших особина ликова у 

Читање дечје штампе и непознатих 

текстова; 

Припрема за такмичење 

,,Читалићи''; 

Одељењско такмичење у што 

Учитељ и ученици 
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књижевном делу. бољем  и изражајнијем читању. 

Обележавање 

међународних дана 

 уочава важност обележавања 

Међунароних дана. 

Израда плаката, презентација и 

радова на одређене теме. Учитељ и ученици 

Обележавање верских и 

државних празника 

 познаје значај појединих 

државних и верских празника; 

 учествује у реализацији 

креативних активности; 

 разликује државне од верских 

празника. 

Припрема приредби, рецитала, 

продајних изложби, базара, 

презентација и паноа; 

Израда ручних и ликовних радова: 
Учитељ и ученици 

 

Начин остваривања програма школске секције: 

Слободне активности у школи веома су битне за унапређење вештина и знања ученика. Оне омогућавају ученицима да развију 

разноврсне способности, а уједно и мотивацију за даља интересовања. Утичу на социјализацију ученика и свестрано делују на њихова 

интересовања. 

Секција Покажи шта знаш омогућава развој маште и креативности на различите начине. Комуникација и говорне вештине 

унапређују се акцентским вежбама, слушањем рецитација познатих глумаца, изражајним читањем, увежбавањем рецитовања. Кроз 

реализацију и креирање представа ученици ће унапредити социјализацију, тимски дух и усмено изражавање. Састављањем 

кореографија и ритмичким играма унапредиће физичку спретност и активност. Користећи различите технике и материјале формираће 

радове за ликовне и литерарне конкурсе, правиће плакате и постере за обележавање тематских дана и недеља. 

Активности: 

 како то раде познати и талентовани појединци; 

 рецитровање и певање песмица 

 писање песмица и састава, 

 цртање, колаж, или вајање; 
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 драматизација текста, 

 прављење кореографије; 

 израда плаката . 

Рад се заснива на самосталном изражавању и одабиру тема, техника и материјала. Ова секција формирана је да задовољи потребе 

свих ученика, у складу са њиховим различитим интересовањима. У секцији постоји добра унутрашња организација, озбиљност у 

раду, и такмичарски дух. Креативност и стваралаштво су на високом нивоу. 

Школска секција: Драмско – рецитаторска секција 

Разред: други разред 

Циљ: развијање комуникационих способности ученика, увежбавање рецитовања конкретних песама, као и учешће на школским 

приредбама и израде паноа. 

Област / Тема Исходи Активности Носиоци активности 

Договор о раду развијање комуникације Израда плана рада Ученици - учитељица 

Правила понашања у 

школи 

зна правила понашања ушколи Обавезе и правила понашања – 

израда паноа 

Ученици - учитељица 

Дечја недеља развијање креативности и маште Маскембал, спортске активности, 

дружење са вршњацима 

Ученици - учитељица 

Зима и Нова година израда паноа, културне 

манифестације 

Писање и рецитовање песама, 

израда честитки, креирање паноа 

Ученици - учитељица 

Божић и Св. Сава учешће на приредбама Приказвање народних обичаја Ученици - учитељица 

Дан жена учешће на приредбама Израда поклона за маме Ученици - учитељица 

Дан школе школска приредба Учешће у приредбама поводом 

Дана школе 

Ученици - учитељица 

Ускрс, годишња доба и обележавање важних датума Демонстрација ускршњих обичаја, Ученици - учитељица 
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приредба за крај године рецитовање песама, певање песама 

 

Начин остваривања програма школске секције: 

- Припремање материјала за одређене области и реализација истих – учешће на приредбама, драматизација текстова, израда паноа. 

Школска секција: ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Разред: први, други, трећи, четврти 

Циљ:Циљеви и задаци секције су да окупи заинтересоване ученике и додатно развија њихово стваралачко мишљење и деловање. На 

ликовној секцији ученици ће се оспособљавати да што боље одговоре на постављене задатке, предстојеће конкурсе и такмичења, 

разне свечаности, прошире и стекну нова знања о ликовним техникама и њиховим применама у практичним задацима. 

Област / Тема Исходи Активности Носиоци активности 

Цртање -разуме и схвата начине 

организовања ликовних 

елемената у композицији 

-познаје и користи различите 

изражајне могућности класичних 

и савремених медија, материјала 

и техника 

-уочава везу ликовних 

елемената, принципа и садржаја 

 ученик активно учествује, 

поставља питања, посматра, 

повезује, закључује 

 самостално израђује маштовита и 

оригинална ликовна решења 

 врши естетске проценерадова 

 истражује иекспериментише кроз 

различите ликовне медије 

итехнике 

Учитељ:  

-одговара на питања 

-подстиче на стваралачко 

мишљење 

-подстиче радовеученика 

-буди машту икреативност 

Сликање 

Графика 

Фотографија (слободан 

избор мотива и медија 

 

Начин остваривања програма школске секције: 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

599 
 

Слободне активности у основној школи представљају облик васпитно - образовног деловања, којим се омогућује ученику да 

открије, задовољи и даље развије интересовања, склоности и способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима се 

битно доприноси социјализацији потреба и мотива деце, свестраном и слободном васпитању ученика. 

Рад се заснива на интересовањима за проширивање и продубљивање умења и вештина у ликовном стваралаштву.Ученици у 

додатном раду самостално бирају средства за рад у реализацији ликовних садржаја. На часовима ликовне секције стварају се услови 

да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства ликовно-визуелног изражавања. 

Секција обухвата следеће активности: 

 креативни рад ученика различитих разреда кроз игру, дружење и слушање музике 

 упознавање савремених ликовних техника које се мање користе на редовним часовима ликовне културе 

 групне радове ученика већег формата 

 уређење школског ентеријера 

 поставку изложби поводом обележавања важнијих датума 

Школска секција: Ликовна секција 

Разред: Други 

Циљ: Мотивисање ученика за креативан,тваралачки и практичан рад у циљу прихватања нових сазнања,умења и вештина.  

 

Област / Тема Исходи Активности Носиоци активности 

Линије,облици,тела 

Да усвоји и примењује нове 

ликовне технике у сликању. 

 Сликамо слова 

 Представљам школу ликовним 

путем. 

 Сликарске технике и мотиви. 

 Акварел, природа. 

Ученици 

учитељица 
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Различити материјали. 

Обликовање материјала. 

Да ученик користи различите 

материјале у изради употребних 

предмета. 

Да уме да их комбинује и 

испољи креативност. 

 Вајање, глина, гипс, моделовање. 

 Обликовање предмета од 

отпадних пластичних маса 

(екологија) 

Ученици 

учитељица 

Колаж 

Да уме да примени различите 

технике колажа у ликовном 

изражавању. 

 Јесење лишће, воће. 

 Лик Светог Саве 

Ученици 

учитељица 

Уређење простора,сцене 

Да учествује у изради сцене за 

драматизцију одређеног текста 

или приредбе. 

 Уређивање школског простора, 

паноа. 

 Опрема радова и изложба 

 Припрема приредбе 

Ученици 

учитељица 

Рекламе 

Да усвоји технику графике у 

изради плаката. 

Да усвоји појам плаката. 

 Графика у две боје – нацрт за 

плакат 

 Графика у више боја – нацрт за 

насловну страну књиге. 

Ученици 

учитељица 

 

Начин остваривања програма школске секције:  

Нaстaвнe jeдиницe сeкциje сe рeaлизуje крoз групни рaд и индивидуaлнe склoнoсти учeникa. У склoпу сeкциje прoжимajу сe 

сaдржajи ликoвнe,литeрaрнe,дрaмскe,рeцитaтoрскe, и других сeкциja чимe ћe сe пoкрити ширoкa интeрeсoвaњa учeникa.Уреализацији 

активности примењују се различите методе: метода практичних радова,демонстративна метода,дијалошка метода,илустративна 

метода,тимска настава,показивање,посматрање,метода игре.Уоквиру секције организујемо различите изложбе поводом Дана 

школе,Ускрса,Светог Саве и других манифестација којима деца дају свој допринос и испољавају креативност.У раду примењујемо 

садржаје са интернета и упућујемо децу на различите садржаје. 
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Школска секција: Покажи шта знаш 

Разред: Други  

Циљ: Мотивисање ученика за креативан,стваралачки и практичан рад у циљу прихватања нових сазнања,умења и вештина, развијање 

комуникационих способности ученика, подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима, адекватно 

коришћење слободног времена, развијање љубави према позоришту, драми и осталим облицима уметничког изражавања. 

Област / Тема Исходи Активности Носиоци активности 

Правила понашања у 

школи 

да усвоји и примењује правила 

понашања у школи 

да усвоји технику графике у 

изради паноа 

да усвоји појам паноа 

израда плаката  Ученици 

учитељица 

Дечја недеља 

да ученик користи различите 

материјале у изради употребних 

предмета. 

да уме да их комбинује и испољи 

креативност. 

рецитровање и певање песмица; 

писање песмица и састава, 

цртање, колаж, или вајање; 

драматизација текста, 

прављење кореографије; 

израда плаката 

Ученици 

учитељица 

Породица 

писање и рецитовање песама, 

израда честитки, креирање паноа 

Израда паноа писање песмица и 

састава, 

цртање, колаж, или вајање; 

драматизација текста, прављење 

кореографије; 

Ученици 

учитељица 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

602 
 

израда плаката 

Дечије игре и песме 

да учествује у изради сцене за 

драматизцију одређеног текста 

или приредбе 

развијање креативности и маште 

како то раде познати и талентовани 

појединци; 

рецитровање и певање песмица; 

 писање песмица и састава, 

цртање, колаж, или вајање; 

драматизација текста, 

прављење кореографије; 

израда плаката 

Ученици 

учитељица 

Нова година и Божић 

учешће на приредбама 

развијање креативности и маште 

како то раде познати и талентовани 

појединци; 

рецитровање и певање песмица; 

писање песмица и састава, цртање, 

колаж, или вајање; 

драматизација текста, прављење 

кореографије; 

израда плаката 

Ученици 

учитељица 

Дан жена - рецитације 

учешће на приредбама 

развијање креативности и маште 

рецитровање и певање песмица; 

писање песмица и састава, цртање, 

колаж, или вајање; 

Ученици 

учитељица 
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драматизација текста, прављење 

кореографије; 

израда плаката 

Школа – Дан школе 

школска приредба 

развијање креативности и маште 

рецитровање и певање песмица; 

писање песмица и састава, цртање, 

колаж, или вајање; 

драматизација текста, прављење 

кореографије; 

израда плаката 

Ученици 

учитељица 

Ускрс - Годишња доба 

обележавање важних датума 

да учествује у изради сцене за 

драматизцију одређеног текста 

или приредбе 

развијање креативности и маште 

рецитровање и певање песмица; 

писање песмица и састава, цртање, 

колаж, или вајање; 

драматизација текста, прављење 

кореографије; 

израда плаката 

Ученици 

учитељица 

По избору ученика 

да ученик користи различите 

материјале у изради употребних 

предмета. 

да уме да их комбинује и испољи 

креативност 

како то раде познати и талентовани 

појединци; 

рецитровање и певање песмица; 

писање песмица и састава, цртање, 

колаж, или вајање;  

драматизација текста, 

прављење кореографије; 

Ученици 

учитељица 
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израда плаката 

 

Начин остваривања програма школске секције:  

Нaстaвнe jeдиницe сeкциje сe рeaлизуje крoз групни рaд и индивидуaлнe склoнoсти учeникa. У склoпу сeкциje прoжимajу сe 

сaдржajи ликoвнe,литeрaрнe,дрaмскe,рeцитaтoрскe, и других сeкциja чимe ћe сe пoкрити ширoкa интeрeсoвaњa учeникa.Уреализацији 

активности примењују се различите методе: метода практичних радова,демонстративна метода,дијалошка метода,илустративна 

метода,тимска настава,показивање,посматрање,метода игре.Уоквиру секције организујемо различите изложбе поводом Дана 

школе,Ускрса,Светог Саве и других манифестација којима деца дају свој допринос и испољавају креативност.У раду примењујемо 

садржаје са интернета и упућујемо децу на различите садржаје. 

Школска секција: МУЗИЧКА СЕКЦИЈА 

Разред: ТРЕЋИ  

Циљ: Развијање интересовања,музичке осетљивости и креативности, оспособљавање за развијање могућности музичог 

изражавања,развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа 

 

Област / Тема Исходи Активности 
Носиоци 

активности 

Теорија музике 

културе, слушање 

музике нашег народа 

- да код ученика развија музичке 

способности и жељу за активном 

музицирањем/певањем и учествовањем у 

школским ансамблима; 

- да подстиче креативност и смисао за 

колективно музицирање; 

- да развија навику слушања музике, 

-Изучавање српске изворне народне 

музике, народних инструмената и 

песама; 

Песме „Кићено небо звездама“, 

„Домаћице од куће“, „Јанко проси у 

далек 

девојку“, „Мој голубе“, „`Ајде Јано“; 

Разредне 

старешине 

и учесници 

секције 
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подстиче доживљај и оспособљеност за 

разумевање музичких порука; 

- да подстиче стваралачко ангажовање у 

свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање 

музике); 

- - да развија критичко мишљење.  

Познати извођачи изворне народне 

музике, начини обраде (Бора Дугић, 

Светлана Стевић, група „Моба“, браћа 

Теофиловић, Јелена Томашевић, Мадам 

Пиано).  

Септембар 

Развијање музичке 

креативности и 

испољавање доживљаја 

слушане музике 

- да код ученика развија музичке 

способности и жељу за активном 

музицирањем/певањем и учествовањем у 

школским ансамблима; 

- да подстиче креативност и смисао за 

колективно музицирање; 

- да развија навику слушања музике, 

подстиче доживљај и оспособљеност за 

разумевање музичких порука; 

- да подстиче стваралачко ангажовање у 

свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање 

музике); 

- - да развија критичко мишљење.  

Припрема музичког програма за 

манифестацију „Златна јесен“; 

Прикупљање новинских чланака о 

концертима, композиторима, 

извођачима. 

Гледање концерата класичне музике са 

легендарним извођачима (Карајан, 

Хоровиц, Кенеди, Радуловић и др). Како 

се понашамо на концерту  

Октобар 

Разредне 

старешине 

и учесници 

секције 

Теорија музике, 

слушање и упознавање 

са музиком и 

инструментима других 

народа 

- да код ученика развија музичке 

способности и жељу за активном 

музицирањем/певањем и учествовањем у 

школским ансамблима; 

- да подстиче креативност и смисао за 

колективно музицирање; 

- да развија навику слушања музике, 

подстиче доживљај и оспособљеност за 

Музички инструменти далеких земаља 

Јапан, Кина, Бразил Аустралија...; 

Израда паноа са сликама музичких 

инструмената; 

Упознавање са животом и радом 

великих оперских звезда; 

Разредне 

старешине 

и учесници 

секције 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

606 
 

разумевање музичких порука; 

- да подстиче стваралачко ангажовање у 

свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање 

музике); 

- - да развија критичко мишљење.  

Упознавање са животом и радом 

великих балетских звезда 

Новембар 

Музичко истраживање - да код ученика развија музичке 

способности и жељу за активном 

музицирањем/певањем и учествовањем у 

школским ансамблима; 

- да подстиче креативност и смисао за 

колективно музицирање; 

- да развија навику слушања музике, 

подстиче доживљај и оспособљеност за 

разумевање музичких порука; 

- да подстиче стваралачко ангажовање у 

свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање 

музике); 

- - да развија критичко мишљење.  

Слушање музике по избору ученика. 

Сакупљање чланака и слика о омиљеним 

извођачима забавне музике; 

Израда паноа са сликама и подацима из 

живота највећих звезда домаће забавне 

музике. 

Гледање концерата забавне музике 

путем Јутјуба. 

Децембар 

Разредне 

старешине 

и учесници 

секције 

Музичко стваралаштво - да код ученика развија музичке 

способности и жељу за активном 

музицирањем/певањем и учествовањем у 

школским ансамблима; 

- да подстиче креативност и смисао за 

колективно музицирање; 

- да развија навику слушања музике, 

подстиче доживљај и оспособљеност за 

разумевање музичких 

Припрема музичког програма за 

прославу Светог Саве: Светосавска 

химна, Химна школе, „Легенда“, „Ко 

удара тако позно“, „Звониће звона“, „У 

школама Светог Саве“ и др  

Јануар 

Разредне 

старешине 

и учесници 

секције 
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порука; 

- да подстиче стваралачко ангажовање у 

свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање 

музике); 

- - да развија критичко мишљење.  

Музичко стваралаштво - да код ученика развија музичке 

способности и жељу за активном 

музицирањем/певањем и учествовањем у 

школским ансамблима; 

- да подстиче креативност и смисао за 

колективно музицирање; 

- да развија навику слушања музике, 

подстиче доживљај и оспособљеност за 

разумевање музичких порука; 

- - да подстиче стваралачко ангажовање у 

свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање 

музике); 

- да развија критичко мишљење.  

-Израда паноа са сликама и основним 

биографским подацима о славним 

композиторима (Бах, Моцарт, Бетовен, 

Лист, Чајковски).  

Фебруар 

Разредне 

старешине 

и учесници 

секције 

Музичко извођење - да код ученика развија музичке 

способности и жељу за активном 

музицирањем/певањем и учествовањем у 

школским ансамблима; 

- да подстиче креативност и смисао за 

колективно музицирање; 

- да развија навику слушања музике, 

подстиче доживљај и оспособљеност за 

разумевање музичких порука; 

Певање песама са инструменталном 

пратњом уз активно учествовање 

ученика у извођењу на (ударачким) 

инструментима из Орфовог 

инструментаријума. 

Гледање инсерата из музичких филмова 

(„Коса“, „Брилијантин“, „Флешденс“, 

„Браћа Блуз“ ид  

Разредне 

старешине 

и учесници 

секције 
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- да подстиче стваралачко ангажовање у 

свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање 

музике); 

- - да развија критичко мишљење.  

Март 

Извођење музике - да код ученика развија музичке 

способности и жељу за активном 

музицирањем/певањем и учествовањем у 

школским ансамблима; 

- да подстиче креативност и смисао за 

колективно музицирање; 

- да развија навику слушања музике, 

подстиче доживљај и оспособљеност за 

разумевање музичких порука; 

- да подстиче стваралачко ангажовање у 

свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање 

музике); 

- - да развија критичко мишљење.  

Ускршње песме „Мирише пролеће“, 

„Молитва“, „Христос васкрсе“, 

„Ускршње јутро“. 

Песме српских песника у популарној 

музици  

Април 

Припрема прославе Дана школе. Песме: 

Химна школе, „Нек свуд љубав сја“, 

„Другарство“, песме по избору ученика 

Организовање квиза знања са радним 

насловом “Колико знам о музици“.  

Мај Песме које волимо  

Јун 

 

 

Школска секција: Драмско – рецитаторска секција 

Разред: четврти разред 

Циљ: Циљ рада секције је да се код ученика побуди интерес за рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Секција подстиче 

развијање ученичке маште, креативности и оригиналности. Оспособљава ученике за лепо и изражајно рецитовање, развија се љубав 
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према књизи, а самим тим проширује знање о књижевном стваралаштву. Ученици ће се на секцији упознати са дикцијом, акцентом, 

интонацијом, темпом, откриће лепоте поезије и бити подстакнути на читање и самостални истраживачки рад. 

Област / Тема Исходи Активности Носиоци активности 

Септембар 

Вежбе усменог и 

псменог изражавања 

 Активно учешће око договора и рада 

секције 

 Аунапређење способности изражајног 

читања 

 Богаћење речника 

 Активно учешће у реализацији приредбе 

Избор нових чланова и 

договор о раду  

Изражајно читање 

Доживљај са летњег распуста 

Припрема за Пријем првака 

Ученици четвртог 

разреда и разрдне 

старешине 

Октобар 

 Вежбе дикције, мимике, 

гестикулације 

 Унапређење дикције, усменог изражавања, 
мимике, гестикулације 

 Богаћење речника кроз упознавање и 

читање нових књижњвних дела 

Вежбамо да глумимо 

Генерална проба приредбе 

Упознавање са поезијом 

Мирослава Антића 

Рецитовање песама 

Ученици четвртог 

разреда и разрдне 

старешине 

Новембар  

 Језичке вежбе 
 Правилно изговарање свих гласова, 

акцентовање речи у реченицама 

 Активно учешће у избору текстова за Нову 
годину 

Изражајно рецитовање 

Стилске вежбе 

Увежбавање текста 

Избор текстова и рецитација 

за Нову годину 

Ученици четвртог 

разреда и разрдне 

старешине 

Децембар 

Вежбе изражајног 

рецитовања 

 Напредовање у изражајном рецитовању 

 Активно учешће у припреми приредбе за 
Нову годину 

Изражајно рецитовање 

Припрема приредбе за Нову 

годину 

Ученици четвртог 

разреда и разрдне 

старешине 

Јануар  

Вербално изражавање 
 Активно учешће у ибору текстова за 

приредбу поводом школске славе 

 Активно учешће у припреми програма 

 Богаћење речника и развијање кљижевне 
кулуре кроз читање књижевних дела нових 

песника и писаца 

Избор текстова и рецитација 

за Светог Саву 

Увежбавање програма 

Упознавање са поезијом Д. 

Максимовић 

Ученици четвртог 

разреда и разрдне 

старешине 

Фебруар 

Књижевност 
 Богаћење речника и развијање кљижевне 

кулуре кроз читање књижевних дела нових 

Упознавање са поезијом Д. 

Лукића 

Ученици четвртог 

разреда и разрдне 
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песника и писаца 

 Активно учешће у активностима 

драматизације текста 

Поезија Д. Лукића 

Увод у драматизацију текста 

старешине 

Март 

Језик, вербално 

изражавање 

 Ученици ће зати који су главни елементи 
драматизације текста 

 Активно учешће у избору текстова за 

програм поводом осмог марта, Дана жена 

Елементи драматизације 

текста 

Избор текстова за припрему 

и реализацију приредбе за 

осми март 

Ученици четвртог 

разреда и разрдне 

старешине 

Април 

Књижевност, варбално 

изражавање 

 Активно учешће у избору текстова поводом 
приредбе за Дан школе 

 Активно учешће у припреми програма 

поводом даа школе 

Избор текстовоа и 

рецитација за Дан школе 

Подела улога за Дан школе 

Увежбавање програма за Дан 

школе 

Ученици четвртог 

разреда и разрдне 

старешине 

Мај 

Књижевност 

 Развијање опште књижевне културе и 

навике читања разник књижевних врста 

 Богаћење речника 

Упознавање са поезијом 

Недељка Попадића 

Поезија Недељка Попадића 

Упознавање са поезијом 

Добрице Ерића 

Поезија Д. Ерића 

Ученици четвртог 

разреда и разрдне 

старешине 

Јун 

Језик, вербално 

изражавање 

 Оспособљеност ученика за правилно 

вербално изражавање 

 Способност да се кроз драмски приказ 

пренесе емоција, доживљај драмског текста 

који се изводи 

Драмски приказ текста 

Подела улога и глума 

Ученици четвртог 

разреда и разрдне 

старешине 
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Начин остваривања програма школске секције: Један час недељно, 36 часова годишње 

Школска секција: Покажи шта знаш 

Разред: трећи 

Циљ:  Усавршавање изражајног читања и рецитовања, интерпретација књижевних ликова, слободно ликовно и музичко изражавање, 

ритмичко изражавање, развијање комуникационих способности ученика, подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима 

са другима, адекватно коришћење слободног времена,  развој креативности,  развијање љубави према позоришту, драми и осталим 

облицима уметничког изражавања. 

Област / Тема Исходи Активности  Носиоци 

активности 

Договор о раду и 

правила понашања у 

школи 

Ученик ће: 

- Познавати и поштовати  елементе културе 

живљења  

- Препознавати своја осећања и потребе и 

осећања других    

- Примењивати правила пристојног понашања 

у комуникацији са одраслима и вршњацима  

- Препознати себе као  друштвено биће  

- Препознати и уважавати  сличности и 

разлике међу  појединцима  

- Препознавати пристојно  понашање 

Активности у оквиру  теме су: 

- како то раде познати и 

талентовани појединци; 

- рецитровање и певање  песмица; 

- писање песмица и састава, 

- цртање, колаж, или вајање;  

- драматизација текста, 

- прављење кореографије; 

- израда плаката и паноа; 

ученици и 

учитељица 

Дечја недеља 

Ученик ће: 

- Познавати и поштовати  елементе културе 

живљења  

- Препознавати своја осећања и  потребе и 

осећања других  

- Примењивати правила  пристојног понашања 

у  комуникацији са одраслима и  вршњацима  

- Препознати и уважавати  сличности и 

Активности у оквиру теме су: 

- како то раде познати и 

талентовани појединци; 

- рецитровање и певање  песмица;  

- писање песмица и састава, 

- цртање, колаж, или вајање;  

- драматизација текста, 

- прављење кореографије; 

ученици и 

учитељица 
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разлике међу  појединцима  

- Опходити с пажњом према  вршњацима и 

показивати  спремност да им помогне       

- Препознавати непристојно  понашање 

- израда плаката и паноа; 

Породица 

- -Познавати и поштовати елементе културе 

живљења  

- Препознавати своја осећања и потребе и 

осећања других  

- Примењивати правила  пристојног понашања   

- Учествовати у доношењу  правила и 

њиховом  поштовању  

- Познавати пристојно  понашање 

Активности у оквиру теме су: 

- како то раде познати и 

талентовани појединци; 

- рецитровање и певање  песмица; 

- писање песмица и састава, 

- цртање, колаж, или вајање;  

- драматизација текста, 

- прављење кореографије; 

- израда плаката и паноа; 

ученици и 

учитељица 

Зима и Нова година 

Ученик ће: 

- Користити различите ликовне и неликовне 

материјале да би се изразио 

- Активно учествовати у презентацији 

сопствених радова и радова друге деце 

- Препознавати и разликовати линије, боје, 

облике и шаре у свом окружењу 

- Именовати различите боје 

- Поштовати свој рад и рад других ученика 

- Сарађивати у раду са вршњацима 

- Исказивати своје идеје и размењивати их са 

другима 

Активности у оквиру сваке су: 

- како то раде познати и 

талентовани појединци; 

- рецитровање и певање  песмица; 

- писање песмица и састава, 

- цртање, колаж, или вајање;  

- драматизација текста, 

- прављење кореографије; 

- постављање изложбе 

- ивођење представе 

- израда плаката и паноа; 

ученици и 

учитељица 

Божић и Свети Сава 

Ученик ће: 

- Користити различите ликовне и неликовне 

материјале да би се изразио 

- Активно учествовати у презентацији 

сопствених радова и радова друге деце 

- Препознавати и разликовати линије, боје, 

облике и шаре у свом окружењу 

Активности у оквиру  теме су: 

- како то раде познати и 

талентовани појединци; 

- рецитровање и певање  песмица; 

- писање песмица и састава, 

- цртање, колаж, или вајање;  

- драматизација текста, 

ученици и 

учитељица 
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- Именовати различите боје 

- Поштовати свој рад и рад других ученика 

- Сарађивати у раду са вршњацима 

- Исказивати своје идеје и размењивати их са 

другима 

- прављење кореографије; 

- израда плаката и паноа; 

Дан жена 

Ученик ће: 

- Користити различите ликовне и неликовне 

материјале да би се изразио 

- Активно учествовати у презентацији 

сопствених радова и радова друге деце 

- Препознавати и разликовати линије, боје, 

облике и шаре у свом окружењу 

- Именовати различите боје 

- Поштовати свој рад и рад других ученика 

- Сарађивати у раду са вршњацима 

- Исказивати своје идеје и размењивати их са 

другима 

Активности у оквиру  теме су: 

- како то раде познати и 

талентовани појединци; 

- рецитровање и певање  песмица; 

- писање песмица и састава, 

- цртање, колаж, или вајање;  

- драматизација текста, 

- прављење кореографије; 

- постављање изложбе 

- ивођење представе 

- израда плаката и паноа; 

ученици и 

учитељица 

Школа – Дан школе 

Ученик ће: 

- Користити различите ликовне и неликовне 

материјале да би се изразио 

- Активно учествовати у презентацији 

сопствених радова и радова друге деце 

- Препознавати и разликовати линије, боје, 

облике и шаре у свом окружењу 

- Именовати различите боје 

- Поштовати свој рад и рад других ученика 

- Сарађивати у раду са вршњацима 

- Исказивати своје идеје  размењивати их са 

другима 

Активности у оквиру  теме су: 

- како то раде познати и 

талентовани појединци; 

- рецитровање и певање  песмица; 

- писање песмица и састава, 

- цртање, колаж, или вајање;  

- драматизација текста, 

- прављење кореографије; 

- израда плаката и паноа; 

ученици и 

учитељица 

Ускрс 

Ученик ће: 

- Користити различите ликовне и неликовне 

материјале да би се изразио 

Активности у оквиру теме су: 

- како то раде познати и талентовани 
појединци; 

ученици и 

учитељица 
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- Активно учествовати у презентацији 

сопствених радова и радова друге деце 

- Препознавати и разликовати линије, боје, 

облике и шаре у свом окружењу 

- Именовати различите боје 

- Поштовати свој рад и рад других ученика 

- Сарађивати у раду са вршњацима 

- Исказивати своје идеје и размењивати их са 

другима 

- Учествовати у изради паноа и презентацији 

својих радова 

- рецитровање и певање  песмица; 
- писање песмица и састава, 
- цртање, колаж, или вајање;  
- драматизација текста, 
- прављење кореографије; 
- постављање изложбе 
- ивођење представе 
- израда плаката и паноа; 

Годишња доба 

Ученик ће: 

- Користити различите ликовне и неликовне 

материјале да би се изразио 

- Активно учествовати у презентацији 

сопствених радоваи радова друге деце 

- Поштовати свој рад и рад других ученика 

- Сарађивати у раду са вршњацима 

- Самостално исказивати своје идеје и 

размењивати их са другима 

- Учествовати у изради паноа и презентацији 

својих радова 

Активности у оквиру теме су: 

- како то раде познати и 

талентовани појединци; 

- рецитровање и певање  песмица; 

- писање песмица и састава, 

- цртање, колаж, или вајање;   

- драматизација текста, 

- прављење кореографије; 

- израда плаката и паноа; 

ученици и 

учитељица 

По избору ученика, 

изложбе, представе.... 

Сумирање резултата 

Ученик ће: 

- Користити глас и тело да изрази своја 

искуства, доживљаје, осећања 

- Умети да одигра једноставне игре које 

подстичу интеракцију 

- Описивати речима шта је одиграо 

- Разумети једноставна упуства и реаговати на 

њих 

- Истраживати своје способности 

- Разликовати позитивне од негативних јунака 

Активности у оквиру  теме су: 

- како то раде познати и 

талентовани појединци; 

- рецитровање и певање  песмица; 

- писање песмица и састава, 

- цртање, колаж, или вајање;  

- драматизација текста 

- прављење кореографије; 

- постављање изложбе 

- ивођење представе 

ученици и 

учитељица 
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- Изражавати сопствени став о прочитаном 

- Слушати кратке текстове богатећи знања и 

речник 

- Изводити сам и у групи на драмски начин и 

уз покрет једноставне структуре и садржаје 

- Бити оспособљен за јавни наступ 

- израда плаката и паноа; 

 

Начин остваривања програма школске секције: 

Ова секција формирана је да задовољи потребе свих ученика, јер знамо да они имају  различите склоности и интересовања. У 

секцији постоји добра унутрашња организација, озбиљност у раду, и такмичарски дух. Креативност и стваралаштво су на високом 

нивоу. 

Програм секције ће се остварити кроз: 

- слушање рецитовања познатих глумаца 

- акценатске вежбе 

- вежбе интонације и интензитета гласа 

- вежбе темпа, мимике и гестикулације 

- увежбавање рецитовања конкретних песама 

- читање књижевно-уметничких текстова по улогама 

- драматизација текстова 

- организовано гледање и анализирање позоришних представа 

- слушање дечјих песмица које певају познати уметници или деца на фестивалима 

- вежбе дисања 

- прегледавање и анализирање уметничких дела познатих сликара или талентованих ученика 

- састављање кореографија за ритмичке игре, 

- израда зидних новина 

- учешће на школским приредбама 

Фонд часова за  секцију износи 36 часова годишње, што је за ове активности недовољно, а часови нису равномерно распоређени 

током целе школске године, већ у једном периоду се свакодневно одржавају, нарочито пред сам наступ. 

- групне радове ученика већег формата 

- уређење школског ентеријера 

- поставку изложби поводом обележавања важнијих датума 
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- учешће на конкурсима из области ликовне културе. 

 

Школска секција: Моделарска секција 

Разред: Четврти 

Циљ:Циљ ове секције је да ученици науче нешто више о различитим техникама,о разним врстама материјала,развијају своје 

креативно размишљање и способности за тимски рад.Ученици се упознају са доступним материјалима,алатима и техникама за израду 

предмета и проналазе интересантне моделе за израду макета. 

Област / Тема Исходи Активности Носиоци активности 

Сликарски материјал и 

технике 

поштује инструкције за 

припремање,одржавање и 

одлагање материјала и прибора; 

Ученик активно учествује у изради 

радова,паноа,макета. 

Ученик врши естетске процене 

својих и других радова 

Учитељ, ученици и по потреби 

родитељи у случају 

организовања радионица 

Везивање облика у 

тродимензионалном 

простору и равни 

користи амбалажу и предмете за 

једнократну употребу у 

стваралачком раду; 

Композиција 

примени у стваралачком 

раду,основна знања о 

композицији; 

учествује у планирању и 

реализацији ликовног пројекта 

или радионице; 

разматра у групи,шта и како је 

учио/учила и где та знања може 

применити 

 

Начин остваривања програма школске секције: 
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Рад се заснива на интересовањима за проширивање и продубљивање умења и вештина у моделарском стваралаштву.:Радови који 

настану на секцији излажу се током године у холу школе,као и на планираним изложбама ученичких радова. 

 

Школска секција: Драмска секција 

Разред: Четврти 

Циљ: Упознавање са основама драмског истраживања,  развијање стваралачке способности,  богаћење и развијање маште и 

креативног начина мишљења, развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе, стицање способности лепог, 

течног и креативног импровизованог изражавања, стицање искуства и навика за колективни живот и рад, развој опажања, 

размишљања и слободног изражавања,  емоционално сазревање (емотивни и сазнајни развој)  развијање критичке способности,  

развијање самоконтроле, досетљивости 

Област / Тема Исходи Активности 
Носиоци 

активности 

Упознавање са планом 

рада драмско-

рецитаторске секције 

 упознавање са културом драмског 

стваралаштва, 

  упознавање са основама драмског 

истраживања, 

 развијање стваралачке способности, 

 богаћење и развијањемаште и креативног 
начина мишљења, 

 развијање способности за концентрацију 
и способности за јавне наступе, 

 стицање способности лепог, течног и 
креативног импровизованог изражавања, 

 стицање искуства и навика за колективни 
живот и рад, 

 развој опажања, размишљања и 

 рад секције се организује 1 

недељно у трајању једног 

школског часа. 

 Чланови секције узимају 

активно учешће на школсиким 

приредба, такмичењима 

рецитатора  

Носиоци активности 

су наставник и 

ученици 

Стихови о јесени 

Драматизација народне 

бајке 

Школске приредбе 

У сусрет пролећу 

Бирамо најбољег 

рецитатора 

Припрема за дан школе 

Припрема приредбе за 

крај школске године 
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слободног изражавања, 

 емоционално сазревање (емотивни и 

сазнајни развој) 

 развијање критичке способности, 

 развијање самоконтроле, досетљивости. 

 подстицање интересовања за 

истраживање 

 

Начин остваривања програма школске секције: 

Ученици се потврђују као ствараоци, а кроз емотивну ангажованост у драми касније показује боље успехе у учењу и памћењу 

стичући способност флексибилне и стваралачке личности. Примена фронталног, индивидуалног, раду у пару и у групама. 

 

Школска секција: Библиотечка секција 

 

Циљ: Врши се обука у стицању знања и вештина у обављању библиотечких послова и пружању услуга библиотечким корисницима, 

као и практична примена стечених знања и вештина у обављању библиотечких послова и пружању услуга библиотечким 

корисницима. 

 

Област / Тема Исходи Активности Носиоци активности 

Доношење плана рада 

развијање комуникације и 

сарадње 

Израда годишњег плана рада 

секције. Коришћење литературе 

за израду плана рада 

Ученици 

учитељица 

Формирање секције 

зна правила рада секције Обавезе и правила понашања – 

израда паноа, договор, 

радионица.  

Ученици 

учитељица 
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Избор одбора секције 

разуме и примењује 

демократичност у избору 

Упознавање са члановима 

библиотечке секције. Изношење 

правила за формирање одбора 

секције. Представљање чланова 

одбора секције 

Ученици 

учитељица 

Упознавање са 

програмом рада, 

просторијама 

библиотеке као и са 

библиотекаром 

упознавање са начином рада 

библиотеке 
Упознаје ученике са програмом и 

простором рада 

Ученици 

учитељица 

Подела задужења и 

дежурстава у 

читаоници као и 

уређивање простора 

библиотеке и 

читаонице 

демократска подела задужења 

ученика, чланова секције 

Врши поделу активности и даје 

смернице за уређење ентеријера 

Ученици 

учитељица 

Оспособљавање 

ученика за издавање 

књига 

 Упознавање ученика са 

распоредом и коришћењем 

библиотечке грађе 

Формирати правила коришћења 

књижног фонда читаонице 

Одабир идејног решења за 

уређење ентеријера 

Одабир идејног решења за 

уређење школске читаонице 

Ученици 

учитељица 
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Начин остваривања програма школске секције: 

Ученици учествују у креирању саме секције, доношењем плана, бирањем одбора секције, уређењем простора библиотеке, 

оплемењивањем новим библиотечким фондом, радом на замени књига. 
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14 ПРОГРАМ  ПРИПРЕМНЕ  НАСТАВЕ  

За ученике четвртог разреда, а у циљу припреме за прелазак са разредне на предметну наставу, школа ће организовати часове 

предметне наставе из свих предмета у сарадњи учитеља и наставника, по један у сваком полугођу по посебном распореду. 

Припремна настава за ученике 8. разреда биће организована после завршетка другог полугодишта у циљу припреме за 

полагање завршног испита.  

Припремна настава за ученике упућене на полагање поправних испита биће организована у складу са донетим календаром и 

одлукама Наставничког већа. 

Из једног предмета биће организована припремна настава 5 дана по 2 часа, укупно 10 пред полагање поправних испита. 
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13. ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ  АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ 
 

Циљеви: 
Циљеви Програма културних активности школе односе се на предлагање и унапређење програма културних и 

друштвенихактивности као и на методе повезивања школе и друштвене средине.Школа као целина учествује у културном и 

друштвеном животусредине. Код ученика треба да се подстакне радозналост и развије љубав према културним остварењима,да се 

подстичу, негују и вреднују самостална креирања културних догађаја. Циљ је да се успостави и организује сарадња са породицом и 

свим чиниоцимадруштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и културни развој деце и омладине. Друштвена 

средина кроз учешћекултурних институција као што су; позориште,библиотека,галерија и др.утичу на остваривање програма 

образовно-васпитног рада. 

Општи и специфични циљеви:  
Задаци школе у остваривању културнух и друштвених активности су да успостави и организује сарадњу са породицом и свим 

чиниоцимадруштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и развој деце и омладине. Школа предлаже и унапређује 

програме културних и друштвених активности и методе повезивања школе и друштвене средине,омогућује утицај друштвене средине 

,учешће културних и других институција на остваривање програма образовно-васпитног рада.Задатак је стално подизање  и развој 

културе рада и живљења у друштвенојсредини. Потребно је обезбедити учешће ученика , наставника и школе у целини у културном и 

друштвеном животу средине. Школа сарађује са Центром за културу, Театром 91 , те организује посету позоришним представама или 

омогућава њихово гостовање , сусрете са књижевницима, глумцима. 

 

Активности Носиоци активности 
Време 

реализације 

Свечани пријем првака 

Светски дан језика ( 26.9.) 

Дечја недеља (од 1.до 7.октобра) 

Изложба ликовних радова поводом Дечје недеље 

Обележавање месеца књиге 

Посета Сајму књига (20-27.октобар) 

Дан животиња (4.октобар) 

Дан старих особа ( 1.10.) 

Учешће на литерерном и ликовном конкурсу поводом 

Пекарских дана 

Међународни дан толеранције(16.новембар) 

Ученици првог разреда,Актив учитеља 

Актив страних језика и Актив српског језика 

Секције на нивоу школе 

Активности у библиотеци,наставници српског 

језика и ликовне културе 

Наставници биологије,ликовне културе 

Секције на нивоу школе 

 

Секције на нивоу школе 

 

Одељењске старешине и наставници грађанског 

септембар 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

новембар 
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Учешће на литерарним,ликовним,музичким и филмским 

конкурсима (Креативна чаролија) 

Међународни дан деце са хендикепом(3.12.) 

Дан људских права( 10.12.) 

Дан старих особа (1.10.) 

Новогодишња приредба 

Учешће у некој хуманитарној акцији,посета 

установама,Старачком дому,Деци са сметњама у развоју 

Прослава школске славе Свети Сава,свечана академија 

Изложба ликовних радова на тему Свети Сава 

Дан заљубљених(14.2,) 

Дан државности Србије ( 15.2.) 

Светски дан поезије и позоришта ( 21. и 27. март) 

Поетско стваралаштво,Неговање лепих речи 

Први дан пролећа(21.3.) 

Обележавање светског дана вода( 22.3.) 

Општинско такмичење рецитатора 

Пригодне приредбе поводом Дана жена (8.3.) 

Светски дан здравља(7.4.) 

Дан Рома (8.4.) 

Дан школе и свечана приредба и изложба ликовних радова 

Ускршње радости,Пролећна изложба и изложба шарених јаја 

Недеља школског спорта 

Обележавање Дана планете Земље( 22.4.) 

Светски дан књиге(23.4.) 

Такмичења на смотри Школских позоришних представа 

Учешће на завршници Читалића,представљање школе на 

штанду,израда елемената за штанд у складу са темом 

Посета Завичајном музеју 

Посета позоришту ,градској библиотеци 

Развијање сарадње са другим школама,размењивање 

међусобних искустава 

васпитања 

 

Наставници српског језика,ликовне 

културе,музичке културе и учитеља 

 

Наставници грађанског васпитања,Актив српског 

језика,музичке,ликовне културе,вероучитељи 

Актив учитеља 

 

Секције на нивоу школе 

 

Актив српског језика ,музичке културе,ликовне 

културе,вероучитељи 

 

 

Актив српског и енглеског језика 

Наставници историје 

Актив српског језика 

 

Актив српског језика 

Наставници биологије,учитељи 

 

Наставници биологије и ликовне кулуре 

Актив српског језика 

Актив учитеља и ликовне културе 

 

Наставници биологије,Ђачки парламент 

Секције на нивоу школе 

Активи српског језика,музичке и ликовне културе 

Актив аставника ликовнр културе,учитељи 

 

Актив наставника биологије,географије 

 

 

децембар 

 

 

 

 

 

 

јануар 

 

 

фебруар 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април 
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Прослава матурске вечери за ученике осмог разреда 

Додела диплома и захвалница ученицима осмог разреда 

Актив наставника српског језика 

Актив српског језика и језичке културе 

Актив српског језика,ликовне и музичке култуте 

Актив српског језика и историје 

Активи на нивоу школ 

Ђачки парламент 

Одељењске старешине,колектив школе 

 

 

 

 

мај 

 

 

 

јун 
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14. ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ  СПОРТА  И  СПОРТСКИХ  АКТИВНОСТИ  
 

Циљ школског спорта је да разноврсним и систематским моторичким активностима, допринесе интегралном развоју личности 

ученика, развоју моторичких способности, сицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских 

знања у свакодневним и специфични условима живота и рада. 

Општи и специфични циљеви: 
 

 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 

 развој и усавршавање моторичких способности 

 стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и стицање теоријских знања неопходних за 

њихово усвајање 

 оспособљавање ученика да стечена занања, умења и навике користе у свакодневним условима живота и рада 

 стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине 

 

Начин оствариваља програма: 
 

 рад по групама (екипама) 

 приказивање стечњних знања на часовима физичког и здравственог васпитања, обавезне физичке активности, изабрани 

спорт 

 такмичење спровести у сали за физичко васпитање и на спољашњим теренима 

 пре одигравања утакмица извршити жреб у присуству капитена одељења 

 о мерама безбедности регуларности такмичења, суђењу, вођењу записника брину носиоци активности 

 

У сврху развоја и практиковања здравог начина живота, подизања свести ученика о важности сопственог здравља, ради 

њихове безбодности, ради неговања и развоја физичких способности, превенције насиља, болести зависности, малолетничке 

деликвенције у школи је планирано да се у току првог и другог полугођа организују турнири. 

 

Активности Носиоци активности 
Време 

реализације 

Школско такмичење у одбојци у оквиру дечије недеље 
Стручно веће наставника предметне 

наставе 
октобара 
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Школско такмичење у кошарци 
Стручно веће наставника предметне 

наставе 
новембар 

Школско такмичење у стоном тенису 
Стручно веће наставника предметне 

наставе 
децембар 

Мале Олимпијске игре (школско такмичење) 1-4 разред Стручно веће наставника разредне наставе Март 

Школско такмичење у рукломету у оквиру обележавањадана 

школе 

Стручно веће наставника предметне 

наставе 
Април 

Крос РТС Стручно веће наставника предметне 

наставе 

мај 

 

У току године школа учествује у: 

 такмичењу у организацији Савеза за школски спорт 

 позната традиционална такмичења на почетку школске године.  

 такмичењу од 1-4 у организацији учитељског друштва. 
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15. ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ  УЧЕНИКА  ОД  НАСИЉА;  ЗЛОСТАВЉАЊА  И 

ЗАНЕМАРИВАЊА  И ПРОГРАМИ  ПРЕВЕНЦИЈЕ  ДРУГИХ  ОБЛИКА  РИЗИЧНОГ  

ПОНАШАЊА  
 

ЦИЉ:  
 

Општи циљ је унапређивање квалитета живота деце/ученика применом: 

• мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика; 

• мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље,злостављање и занемаривање у установама. 

Специфични циљеви у превенцији 
1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 
2. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, административно и помоћно  
3. особље, директори, родитељи,старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције. 
4. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља,      

злостављања и занемаривања. 

5. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља. 
6. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама ипоступцима за заштиту од насиља и реаговање у 

ситуацијама насиља. 

7. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за 
уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања. 

Специфични циљеви у интервенцији 
1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите. 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученикау заједницу вршњака и живот установе. 

5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи насиља. 

Општи и специфични циљеви:  

У области превенције: 

 Упознавање наставника, родитеља ученика и запослених у Школи са правном регулативом, Општим и Посебним 

протоколом; 

 Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 
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 Израда плана за заштиту деце/ученика од насиља (превентивне и интервентне активности); 

 Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 

 Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру образовно-васпитних  активности; 

 Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавањe конфликата; 

 Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика од насиља; 

 Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 

 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

 

У области интервенције: 

 

 Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља; 

 Сарадња са релевантним службама: 

 Континуирано евидентирање случајева насиља; 

 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и 

 провере; 

 Подршка деци која трпе насиље; 

 Рад са децом која врше насиље; 

 Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање; 

 Саветодавни рад са родитељима. 

 

Активности Носиоци активности 
Време 

реализације 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Формирање тима за заштиту деце од насиља Директор Август 

Упознавање наставничког већа са Посебним протоколом за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
Чланови тима Септембар 

Организовање дежурства запослених 
Директор и Тим за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања 

Септембар 

- 

Јун 

Упознавање ученика и родитеља са правилима понашања у 

школи и васпитно дисциплинским мерама 

Одељенске старешине 

Секретар школе и директор 
Септембар 
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Упознавање ученика са Посебним протоколом за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Одељенске старешине 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања 

Октобар 

Упознавање родитеља са Посебним протоколом за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
Одељенске старешине Новембар 

Организовање литерарног и ликовног конкурса поводом 

Дана заштите деце од насиља (од I до IV ликовни, а од V 

до VIII литерарни конкурс) 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања у сарадњи са предметним наставницима 

и наставницима разредне наставе 

Новембар 

Обележавање тематског дана „Међународног дана 

толеранције“ 
Стручно веће верске наставе и грађанског васпитања Новембар 

Обележавање тематске недеље „Недеља лепих порука“ 

Одељенске старешине у сардадњи са члановима 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања 

Децембар 

Обележавање тематске недеље „Недеља солидарности“ 
Чланови Тим за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања 
Март 

Организовање обука запослених за препознавање облика 

насиља 
Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања у сарадњи са другим 

Институцијама(здравствене установе.Центар за 

социјални рад.МУП) 

Прво 

полугодиште Едукација Чланова Савета родитеља на тему заштите деце 

од насиља 

Реализовање радионица из области „Интернет бонтона“ 

безбедности деце на интернету 
Одељенске старешине у сарадњи са психологом 

Током школске 

године 

Реализовање радионице „Ненасилне комуникације“ на чос-

у 
Одељенске старешине  

Повезивање и сарадња са свим релевантним службама 
Директор, Тим за зштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања 

Развијање и неговање богатства различитости и културе 

понашања у оквиру редовне наставе и ваннаставних 

активности (слободне, спортске, секције, пројектне 

активности...) 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања, одељењскестарешине, 

предметнинаставници, ученичкипарламент 

Школска спортска такмичења/ недеља спортских 

активности посвећен безбедном и сигурном школском 
Актив наставника физичке културе 
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окружењу (кошарка, фудбал, рукомет и одбојка) 

Организовање слободних активности према предлозима 

Ученичког парламента 

Директор и Тим за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања,Ученички парламент 

Евидентирање случајева насиља 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања, одељенске старешине и 

дежурнинаставници 

Коришћење наставних садржаја у превенцији насиља Наставници 

Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља 

(ученици, ученички парламент, дежурни наставници, 

одељенске старешине, психолог, директор, помоћно 

особље, Тим, Савет родитеља) 

Сви поменути актери 

Анализа стања и увид у присутност насиљау школи 

Одељенске старешине у сарадњи са члановима Тим за 

заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 

насиља 
Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања 
Прађење ефеката предузетих мера 

Рад са ученицима који врше насиље 

Стручни сарадници 

Саветодавни рад са родитељима ученика 

Оснаживање ученика који су посматрачи насиља да 

конструктивно реагују 

Подршка ученицима који трпе насиље 
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16. ПРОГРАМ  ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ 
 

Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика, школа планира, према захтевима постављеним Законом, 

Програмским основама васпитног рада Школе и својим могућностима, различите ваннаставне активности. Обим реализације ових 

активности у многоме зависи од инетересовања ученика, али је битно пружити им могућности да кроз различите садржаје задовоље 

своја интересовања, стекну нова знања и добију нешто више од Школе него што је само знање садржаја наставних предмета. 

ЦИЉ:  
Општи циљ: Остваривање образовно-васпитног процеса рада Школе, значај у осмишљавању слободног времена ученика и 

њиховог креативног и мисаоног ангажовања. 

Специфични циљеви: Пружити ученицима могућности да кроз различите садржаје задовоље своја интересовања, стекну нова знања 

и добију нешто више од Школе него што је само знање садржаја наставних предмета. 

 

Општи и специфични циљеви:  

 задовољавање индивидуалних интересовања ученика и склоности у складу са њиховим способностима; 

 подстицање индивидуалног развоја ученика пре свега њихових  интелектуалним својствима што омогућава брже 

напредовање ученика; 

 проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују интересовања и 

способности; 

 груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају услови за индивидуализацију 

ваннаставних активности; 

 идентификовање обдарених и талентованих ученика. 

 

Активности Носиоци активности 
Време 

реализације 

ПРИРЕДБЕ 

Добродошлица првака 
Наставници разредне наставе 

(4. разред) 
Септембар 

Школска слава „Свети Сава 
Наставник српској језика и књижевности који 

предаје у осмом разреду 
Јануар 

Добродошлица јесени Наставници разредне наставе Октобар 

Обележавање Дана школе Наставник српској језика и књижевности који Април 
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предаје у осмом 

Разреду 

Приредба поводом завршетка разредне наставе 
Наставници разредне наставе 

4. разреда 
Јун 

ПОСЕТЕ ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ 

Посета представа у „Дому културе“ Житковац Актив наставника разредне наставе 

Током године Посета представа и филмова у „Центру за културу и 

уметност „ Алексинац 

Наставници, Стручно веће српског језика и страних 

језика 

Посета Градске библиотеке Наставници разредне наставе (1. разред) Септембар 

ПОСЕТЕ САЈМОВИМА 

Сајам Књига Наставници Септембар 

УЧЕШЋЕ НА РАЗЛИЧИТИМ СПОРТСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

„Спортски дан у оквиру Дечије недеље Актив наставника физичке културе и актив 

наставника разредне наставе 

Октобар 
Спорстке активности у оквиру пекарских дана 

Пољопривредне школе „Шуматовац“ 

Актив наставника физичке културе 

РТС Крос Мај 

ЕКСКУРЗИЈА 

Настава у природи Наставниви разредне наставе, Савет родитеља, 

директор, помоћник директора Друго 

полугодиште Екскурзије Одељенске старешине, Савет родитеља, директор, 

помоћник директора 

Наградна екскурзија за ученике од првог до осмог 

разреда 
Директор, помоћник директора, наставници Јун 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТЕМАТСКИХ ДАНА И НЕДЕЉА 

„Европски дан језика“ Актив страних језика и актив наставника српског 

језика и књижевности 
Септембар 

„Дечија недеља“ 
Сви наставници 

Прва недеља у 

октобру 
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„Међународни дан толеранције“ Актив наставника грађанског васпитања и верске 

наставе 
Новембар 

„Фестивал Науке“ Стручни сарадници, Тим за ПО, Наставници Новембар 

„Међународни дан толеранције“ Актив наставника грађанског васпитанај и верске 

наставе 
Новембар 

„Фестивал Науке“ Стручни сарадници, Тим за ПО, Наставници Новембар 

„Међународни дан толеранције“ Актив наставника грађанског васпитања и верске 

наставе 
Новембар 

„Фестивал Науке“ Стручни сарадници, Тим за ПО, Наставници Новембар 

„Међународни дан толеранције“ Актив грађанског васпитанај и верске наставе Новембар 

„Фестивал Науке“ Стручни сарадници, Тим за ПО, Наставници Новембар 

„Међународни дан матерњег језика“ Актив наставника српског језика и књижевнсоти Фебруар 

„Дан планете земље“ Актив наставника физике, хемије и биологије Март 

„Светски дан поезије“ Актив српког језика и књижевности Март 

„Недеља солидарности“ Чланови тима за зштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 
Март 

„Дан броја пи„ Актив математичара Март 

„Светски дан Књиге“ Библиотека, Наставници српског језика Март 

„Светски дан игре“ Издвојено одељење Прћиловица Април 

„Светски дан игре“ Наставници разредне наставе Житковац (1. и 3. 

разред) 
Април 

„Дан Рома“ Педагошки асистент, наставници разредне наставе Април 

„Дан Руске културе“ Актив страних језика Април 

„Међународни дан девојака у ИКТ-у“ ИКТ тим, наставници информатике Април 

„Светски дан спорта“ Издвојено одељење Нозрина Мај 

„Ускршње чаролије“ Издвојено одељење Лужане Мај 

„Светски дан спорта“ Издвојено одељење Г. Сухотно Мај 

„Светски дан породице“ Наставници разредне наставе Житковац (2. и 4. 

разред) 
Мај 

„Мај месец математике“ Актив математичара Мај 

„Светски дан детета“ Издвојено одељење Моравац Јун 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Учешће на манифестацији „Пекарски дани“ Стручни актив разредне наставе Октобар 

„Недеља кодирања“ ИКТ тим Октобар 

„Новогодишњи вашар у Центру за кутуру и уметност Наставници разредне наставе Децембар 

„Онлајн недеља“ ИКТ тим, наставници информатике Март 
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17. ПРОГРАМ  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНУ  ОРИЈЕНТАЦИЈУ  (ПО) 
 

Циљ:  

Циљ програма ПО је успостављање одрживог и функционалног система професионалне оријентације у основној школи. Он се 

реализује кроз сарадњу школе и Канцеларије за младе, привредних удружења, локалне самоуправе, Регионалног центра за стручно 

усавршавање наставника итд. Програм ПО је Петофазни модел који младу особу води до исправног избора занимања и активног 

планирања каријере. Овај модел има следеће етапе: Самоспознаја, Информисање о занимањима, Могућности школовања, Реални 

сусрети, Одлука о избору занимања.  

Носиоци реализације програмских задатака Тима за ПО су координатор и чланови овог тима, разредне старешине, стручни 

сарадници и предметни наставници.  

Програм ПО може се реализовати на различите начине: кроз часове ЧОС-а, на редовној настави имплементирањем кроз 

наставни план и програм, као посебан вид часа, кроз различите акције и програме.  

Општи и специфични циљеви:   

Задатак ПО је да млади, пролазећи кроз Петофазни модел, сазнају да је важно самостално и информисано доносити одлуке о 

будућем занимању. По сегментима задаци ПО су: 

 Спознаја, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање 

њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами доприносе свом професионалном развоју. 

 Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања и њихово оспособљавање 

за самостално прикупљање података и информација које се односе на свет рада и систем средњег образовања. 

 Формирање правилних ставова према раду. 

 Подстицање ученика ка самоспознаји  и испитивачком понашаању према себи и свету рада. 

 Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја  и доношење реалних и зрелих одлука о будућој 

школи и занимању. 

 Успостављање сарадње са родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у избору будућег занимања.  

 Успостављањесарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју 

ученика. 

Основна школа „Вук Караџић“ у Житковцу налази се у програму Професионалне оријентације још од 2012. године, након што 

је са својим тимом ПО прошла најпре обуку „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, од 28-30.9.2012. године, а 

потом и обуку „Менторство у примени програма Професионалне оријентације“, од 19-21.10.2012. године. Одмах након ових обука, 

ми смо постали Ментор школа за све друге школе на подручју алексиначке општине. Одмах смо у школи формирали тим, направили 

програм обуке, спровели анкету међу ученицима и родитељима, формирали Вршњачки тим и ПО кутак и кренули са активностима. 
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Све активности реализоване су врло озбиљно, било је и оних изузетно амбициозних и захтевних, попут организовања Реалних 

сусрета, Сајма образовања, посете локалној ТВ станици, Маскенбала занимања и сл. које су имале изузетан одјек и наишле на велику 

подршку од стране наших ђака, пре свега. Такође смо на ЧОС-у спроводили радионице ПО, имали посете предузећима и средњим 

школама, успешно обеллежавали Дан девојчица, информације редовно стављали на сајт  школе. 

Од 2017/18. школске године интензивно сарађујемо са пројектом „Заједно ка средњој школи“, а у другом полугодишту и са 

Тимом за професионални развој ученика. Ова три тима врло су повезана, допуњују један другог, и ми се трудимо да све 

активности које организујемо покривају рад сва три тима, како бисмо имали што већи ефекат и како бисмо обухватили што више и 

ученика и наставника. Такође, задатак ПО је да буде директна подршка и основа за реализацију прејаката у оквиру Програма за 

професионални развој (ПР) деце, па су сви чланови Тима за ПО аутоматски и чланови Тима за ПР деце. 

Рад са локалном самоуправом и средњим школама је на високом нивоу, излазе нам у сусрет и ту се, такође, трудимо да будемо 

виђени, да будемо активни, да организујемо различите сусрете и активности. 

Нааш четворогодишњи план суштински се базира на одрживости али и унапређењу онога што смо до сада радили. Сматрамо да су 

ови пројекти будућност нашег образовног система и зато настојимо да што више активности имплементирамо у ЧОС, потом у 

редовну, допунску и додатну наставу.  

За ученике 7. и 8. разреда реализује се план Професионалне оријентације, а за ученике од 1. до 6. разреда реализује се 

Плане професионалне информисаности. 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

 Интеграција и повезивање са 
програмом рада Тима за 

професионални развој ученика и са 

пројектом „Заједно ка средњој 

школи“ 

Тим за ПО, Тим за ПР,  разредне 

старешине 
Прво полугодиште 

 Формирање вршњачког тима 

 Сређивање ПО кутка 
Тим за ПО 

Прво полугодиште 

Током школске године 

 Индивидуални и групни  разговори са 
ученицима. 

 Организовање предавања за ученике 

Тим за ПО, разредне старешине 

По потреби више пута у току школске 

године (на ЧОС-у или у виду 

организованих предавања) 
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 Пружање помоћи у реализацији 
радионица 

Тим за ПО 
Према потреби наставника који држе 

радионице 

 Разговори са родитељима. 

 Организација радионица за родитеље, 
евалуација радионице 

Тим за ПО, разредне старешине Једном/два пута у току школске године 

 Посета предузећима. 

 Посета средњим школама 

Тим за ПО, Тим за ПР , разредне 

старешине 

Прво полугодиште 

Друго полугодиште 

 Писани и ликовни радови на тему 
избора занимања 

Тим за ПО, Стручно веће разредне 

наставе 
Прво полугодиште 

 Организовање различитих активности 
(Реални сусрети, Дан девојчица, 

Сајам образовања, модне ревије, 

хуманитарне акције и сл.) 

Тим за ПО, Тим за ПР , разредне 

старешине 

Оргаанизовати према школском 

календару активности 

 Организовање семинара за све 
наставнике који спроводе програм 

ПО 

Тим за ПО Организовати према календару семинара 

 Прикупљање и сређивање 
документације о потребним 

кадровима 

 Прикупљање информација са бироа 
за запошљавање 

 Преглед сајтова који дају 
информације о жељеним школама 

Тим за ПО, ра зредне старешине Друго полугодиште 
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 Евалуације и извештаји Тим за ПО, ра зредне старешине По завршетку сваке активности 

 Ажурирање сајта и вики радионице Тим за ПО 
Према потреби, након сваких догађаја 

или активности 
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18. ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ  
 

Циљ:  

 стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота;  

 унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље, 

остваривање активог односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређивању 

здравља ученика; 

 развијање свести о солидарности и хуманости;  

 добра информисаност ученика о проблемима здравља и примена активности у циљу очувања истог. 

Општи и специфични циљеви:  

 јачање свести ученика о значају одржавања хигијене руку,тела; 

 формирање вештина за пружање прве помоћи; 

 јачање свести о значају правилне исхране; 

 систематска контрола неге и заштите зуба, тела; 

 развој свести о репродукцији и наслеђивању; 

 развој свести о ризицима раног ступања у полне односе; 

 упознавање са психофизичким карактеристикама узраста;  

 упознавање са последицама и ризицима везаним за психоактивне супстанце; 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

 појам здравља 

 значај хигијене руку,тела 
наставници, стручни сарадници током целе школске године 

 систематски преглед зуба 

 општи систематски преглед 

стоматолошка служба, лекари ЗЦ Алексинац, 

стручни сарадници 

сходно распореду лекара ЗЦ 

Алексинац 

 здрави стилови живота 

 правилна исхрана-превенцијагојазности 
стручни сарадници 

новембар 

 

 Полно преносиве болести(сида) - 7. и 8. 
разред 

 пубертет-5. и 6. разред - полна различитост-

нижиразреди 

лекари из ЗЦ Алексинац, наставници и стручни 

сарадници 
децембар 
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 заразне болести 
епидемиолози ЗЦ Алексинац, наставници и 

стручни сарадници 
јануар 

 значај и улога Црвеног крста 
представници Црвеног крста, наставници и 

стручни сарадници 
фебруар 

 значај физичке активности за правилан раст 
и развој 

наставници, стучни сарадници март 

 репродуктивно здравље човека-виши 
разреди 

 појам и значај размножавања-нижи разреди 

наставници,стручни сарадници и лекари ЗЦ 

Алексинац 
април 

 болести зависности 
лекари ЗЦ Алексинац,наставници и стручни 

сарадници 
мај-јун 
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19. ПРОГРАМ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  
 

Поштујући и уважавајући промене и захтеве које модерно друштво доноси школи која жели да иде у корак са временом,ОШ „ 

Вук Караџић “у Житковцу полазећи од општих циљева који подразумевају уједначавање социјалног и емоционалног развоја детета 

тежи ублажавању материјалних разлика ученика које проистичу из њиховог материјалног статуса. Сврха програма социјалне заштите 

је обезбедити континуирану бригу о деци кроз социјални програм и редовне акције помоћи деци. 

Програм социјалне заштите подразумева пружање помоћи и оснаживање ученика за самосталан и продуктиван живот и регулисања 

питања социјалне искључености. Овим програмом се жели заштитити право сваког ученика на квалитетан живот и рад у школи и 

оспособити га за самостално и несметано укључивање у васпитно - образовни процес.  

Циљ програма социјалне заштите: 

 Створити једнаке могућности за живот ученика у школи и подстицати социјалну укљученост; 

 Помоћи ученицима у превазилажењу социјалних и животних тешкоћа; 

 Предупредити злостављање и занемаривање, отклонити њихове последице;  

 Подстицати позитивне ставове и развој социјалне вештине као и подстицање и неговање демократског духа и ученичких 
иницијатива. 

 

Задаци: 

 Омогућити уједначавање материјалних и социјалних услова живота ученика; 

 Пружати подршку социјалном развоју детета; 

 Обезбеђивати подршку социјалном развоју детета. 

Реализација ових задатака подразумева низ активности које задиру готово у  

све области живота и рада у школи. За реализацију тих активности неопходан је тимски рад и активно укључивање представника 

стручних већа и актива, осељенских старешина, стручних сарадника, библиотекара, директора школе, помоћника директора школе, 

секретара. 

Већ дуги низ година школа остварује неопходну сарадњу са Центром за социјални рад Алексинац, Општинском организацијом 

Црвеног крста Алексинац и другим хуманитарним организацијама ( Каритас ). Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, 

школа ће као и претходних година обезбедити неопходну помоћ у виду бесплатне ужине, као и неопходног ђачког прибора. 

Организација Каритас обезбеђује око 40 бесплатних ужина и 39 бесплатних ужина школа добија од снабдевача. Ученици добијају и 

бесплатне уџбенике које додељује Министарство просвете. Највећи број деце је из тзв. маргиналних и вулнерабилних група ( Роми, 

избеглице, расељена лица и сл.).Повремено се организују акције прикупљања одеће, обуће и хигијенских средстава на нивоу 

одељенских заједница, издвојених одељења и на нивоу школе. 
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Други  задатак у првом образовном циклусу остварује се кроз активности које омогућавају  

 да дете схвати и прихвати обавезе, 

 сарадњу са другом децом, 

 да схвати и прихвати правила понашања у школи, 

 да избегава сукобе са вршњацима 

У другом образовном циклусу проширују се активности из првог циклуса које  

У другом образовном циклусу проширују се активности из првог циклуса, у складу са узрастом и укључују се нове које оснажују 

ученике за самостално одлучивање : 

 рад ученичког парламента, 

 покретање иницијатива за утврђивање нових правила понашања у школи, 

 рад у тимовима ШРП, самовредновања и сл. 

 рад на професионалној оријентацији 

Како емоције имају снажан утицај на развој детета ради оствариваља трећег задатка инсистираће се на активностима које утичу 

на однос детета према другој деци и одраслима, као и на успешности активности које деца обављају. Одређивање нивоа социјално – 

емоционалног је веома значајно, нарочито у смислу прогнозе педагошке перспективе, што је основа и за програмирање рада. Циљ 

може бити остварен кроз:  

 активности које се изводе кроз симулацију ситуације и игре, 

 кроз игре глуме и представљања себе и других, 

 цртање своје породице, друга , другарице и школе, 

 кроз израду групне слике или паноа“ све о нама “ . 

У другом образовном циклусу укључивати деце у хуманитарне акције на нивоу одељења , школе и шире. Јачати њихову 

самосвест и сигурност у себе, јер кроз разговоре и саветодавни рад са ученицима одељенске старешине, стручни сарадници и сви 

наставници желе да ученици постану успешне и аутономне личности у приватном и друштвеном животу. 

Програм социјалне заштите школа остварује и на часовима Грађанског васпитања. Теме које се тичу социјалне заштите 

ученика, наставници проширују и реализују у складу са Годишњим и месечним планом рада наставника, Овај програм такође 

подразумева укључивање родитеља у читав процес превазилажења социјалних и животних тешкоћа ученика. Програм социјалне 

заштите представља добру основу за рано откривање и предупређивање тешкоћа са којима се ученици сусрећу.  

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Праћење породичних и социјалних прилика ученика 
Одељенске старешине, стручни сарадници, 

педагошки асистент 

У току школске 

године 

Пружање помоћи социјално угроженим ученицима Одељенске старешине, стручни сарадници, У току школске 
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педагошки асистент године 

Сарадња са центром за Социјални рад и Центром за 

хранитељство 
Стручни сарадници, одељенске старешине, директор 

Када се за тим укаже 

потреба 

Саветодавни рад са породицама ученика којима је 

потребна подршка 
Одељенске старешине, стручни сарадници 

У току школске 

године 

Хуманитарне акције 
Наставници, ученици, стручни сарадници, педагошки 

асистент, директор 

У току школске 

године 

Акције Ученичког парламента 
Чланови Ученичког парламента, одељенске 

старешине, директор 

У току школске 

године 

Радионице које имају за циљ смањивање насиља, а 

повећање толеранције 

Наставници, Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

У току школске 

године 

Изложбе - литерарни и ликовни радови Наставници, ученици 
У току школске 

године 

Обележавање Међународног 

дана толеранције 
Стручни сарадници, педагошки асистент, наставници Новембар 

 

Представе, скечеви,перформанси Наставници, ученици У току школске 

године  

Рад на разним пројектима Стручни сарадници, педагошки асистент, директор У току школске 

године  
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20. ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
 

Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда и школе.   Програм естетског, еколошког и 

хигијенског уређења школе полази од садржаја и специфичности за узраст ученика. Циљ је да се код ученика развије смисао за лепо, 

правилан однос према људима и животној средини 

Циљеви: 

 Упознавање наставника са планом и програмом еколошких активности у школи и остваривање циљева стручног 

усавршавања у установи преко тематских предавања. 

 Развијање свести о важности чистог ваздуха по људско здравље и животну околину и неговање вршњачког учења. 

 Развијање хуманог односа према живом свету и креативности током еколошких акција. 

 Развијање способности за извођење експеримената и практичног рада, као и љубави према науци, неговање вршњачког 

учења. 

 Стицање знања из области ЗЖС и превентивно деловање на очување непосредног радног окружења. 

 Решавање проблемских задатака из више школских предмета. 

 Развијање самосталности у истраживању проблема, као и креативног истраживања и стицање знања о еколошким 

проблемима. 

 Општи и цпецифични циљеви:  

 Стицање знањау вези са изворима и последицама угрожавања животне средине. 

 Упознавање са глобалним последица загађења животне средине. 

 Схватање улоге и значаја личног ангажовања у заштити животне средине. 

 Изградња ставова, развијање знања и умења неопходних за заштиту животне средине. 

 Развијање еколошке, здравствене и културе живљења. 

 Обележавање значајних  еколошких датума.  

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Припремне активности за предстојећу 

школску годину 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука 
август 

Изложбе креативних идеја које су у 

вези са даном озонског омотача (19 

септембар) у холу школе. 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука 
септембар 

Израда кућица и хранилица за птице Стручно веће наставника природних и октобар 
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поводом викенда посвећеног 

прехрани птица 

друштвених наука и технике и 

информатике. 

Фестивал науке 
Промоција науке кроз дечије 

радионице из свих школских области, 

од којих ће неколико радионица бити 

посвећено еколошким темама 

Сва стручна већа у школи новембар 

Тематска предавања и трибине за 

ученике поводом Светског дана 

образовања и заштите животне 

средине 21 јануар. 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука 
јануар- фебруар 

Тематски дан „ Вода“ , 

интердисциплинарни приступ, 

поводом Светског дана воде 22. 

марта. 

Сва  стручна већа у школи. март 

Час у школоском дворишту „ Мисли 

глобално, делуј локално“ или дечији 

радови ( презентације , панои) 

поводом Дана планете Земље 22. 

априла. 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука 
април 

Обележавање светског Дана  

заштите животне средине 5. јуна. 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука 
Мај-јуни 

Сакупљање секундарних сировина: 

- стаклене и пластичне 

амбалаже, чепова 

- одлагање потрошених батерија 

- одлагање отпада у школи у 

посебним контејнерима 

Ученици и наставници током године 

Постављање жардињера са цвећем у 

школској згради и дворишту и 

уређење учионица 

Ученици и наставници, сви запослени у 

школи 

током године редовно одржавање и неговање 

зеленила и школског простора 

Учешће у пројектима и на Ученици и сви заинтересовани током године 
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конкурсима везаним за еколошке 

садржаје 

наставници 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

647 
 

21. ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ЛОКАЛНОМ  САМОУПРАВОМ 
 

Циљ: Циљ сарадње школе и представника лкоалне самоуправе је дасе обезбеде неопходни услови за прогресивне и позитивне 

утицаје свих чинилаца из друштвене средине. 

Наша школе ће доприносити богаћењу културног и друштвеног живота средине у којој се налази. Узајамним дејством свих  

чинилаца радиће се на стварању позитивне  климе у свим аспектима рада школе и средине у којој се налази, а који ће утицати на 

целокупни развој и напредак школе, укључујући и имајући у виду циљеве постављене школским развојним планом као стратепшким 

документом који нам поставља циљеве даљег рада и напретка. 

Новим законским решењима очекујемо већу ангажованост друштвене средине према школи, а све у циљу стварања 

подстицајне средине у којој ће постојати услови  да се реализују индивидуалне потребе и интересовања наших садашњих и будућих 

ученика. 

Школа прати и укључује се у дешавања у локалној самоуправи  и заједно са њеним представниицма планира садржај и начин 

сарадње.  

 

Задаци наше школе у програму сарадње са локалном самуправом у предстојећем четворогодишњем периоду би приоритетно 

обухватали планирање и реализовање заједничких активности са субјектима локалне самуправе из нашег окружењ, повезивање школе 

и субјеката локалне самуправе заједничким интерсима и активностима и обезбеђивање подршке субјеката локалне самуправе у 

активностима школе у унапређиовању целокупних услова рада за ученике и запослене. 

 

Сарадња са локалном самоуправном садржи,  у наредном четворогодишњем периоду, следеће активности: 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планирање буџетских средстава 

Директор, секретар школе, 

рачуноводствена служба и сарадници из 

општинске управе 

Септембар-децембар 

Учешће у заједничким пројектима и 

јавним набавкама 

Директор, секретар школе, 

рачуноводствена служба и сарадници из 

општинске управе 

Током године 

Реконструкција и санација школских 

објеката и школског инветара 

Директор, секретар школе, 

рачуноводствена служба и сарадници из 
Током године 
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општинске управе 

Консултације са инспекцијским и 

другим органима, стручна помоћ 

сручних служби општинске управе 

Директор, секретар школе, 

рачуноводствена служба и сарадници из 

општинске управе 

Током године 

Прослава Дана школе, обележавање 

Светог Саве 

Директор, секретар школе, 

рачуноводствена служба и сарадници из 

општинске управе 

Током године 

Сарадња са Канцеларијом за младе при 

Ошптинској управи 
Директор, стручни сарадници Током године 

Сарадња са Општинским Саветом за 

безбедност деце 
Директор, стручни сарадници Током године 

Сарадња са Општинским Саветом 

родитеља 
Директор, стручни сарадници Током године 

Учешће представника локалне 

самоуправе у раду школских тимова 
Директор, стручни сарадници Током године 

Срадања са општинском ИРК Директор, стручни сарадници Током године 
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22. ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ЦРВЕНИМ  КРСТОМ  
 

Циљ и задаци рада Црвеног крста је да упознају ученике о  делатностима које обавља Црвени крст  и развије свест о здрављу, 

помоћи угроженима, хуманитарној помоћи и несебичном пружању помоћи. 

Програм рада Црвеног крста 

 Предавање о улози и задацима Црвеног крста; 

 Правилне навике у исхрани- уређење паноа, зидних новина, предавање о борби против ТБЦ-а, учешће у сабирној 

акцији, уређење дворишта и учионица; 

 „Дар за дечији осмех“- прикупљање књига и школског прибора; 

 Акција „ Безбедност у саобраћају“; 

 Промоција хуманих вредности; 

 Акција „Трка за срећно детињство“; 

 Акција „Солидарност старијим лицима“; 

 Прикупљање секундарних сировина; 

 „Солидарност на делу“- прикупљање новца, одеће, обуће, средства за хигијену за сиромашне; 

 Борба против алкохолизма, пушења и наркоманије, систематски преглед и предавања; 

 Хуманитарно-рекреативна акције: „Све за децу“-„ Један пакетић много љубави“- сакупљање играчака и слаткиша за 

децу; 

 Обука у пружању прве помоћи; 

 Трибина поводом Светског дана борбе против СИДЕ; 

 Припрема такмичења из прве помоћи; 

 Попуњавање школске апотеке; 

 Учешће у акцији „ Недеља Црвеног крста“ поводом 8.маја, Међународни дан Црвеног крста. 

 Ликовно –литерални  конкурс „Крв живот значи“; 

 Подмладак Црвеног крста; 

 Израда плана рада за наредну школску годину. 

Вредновање активности рада тима: подношење извештаја Наставничком већу. 
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23. ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ПОРОДИЦОМ  
 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима 

међусобног разумевања, поштовања и поверења. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно 

подржавање и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни интерес како породице, тако и школе. Програмом 

сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, који 

обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу 

одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и 

васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно 

старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду и организацију „дана отворених врата“и када родитељи могу да разговарају 

са наставницима о напредовању ученика. Родитељи ће на овај начин имати могућност да о свим проблемима свог детeта у оквиру 

неког предмета директно разговарају са предметним наставником, а не индиректно преко одељенског старешине. 

Заједнички „дан отворених врата“ организоваће се сваке последње среде у месецу. Сарадња са родитељима ће се 

континуирано остваривати и кроз родитељске састанке. Родитељи ће имати могућност да преко својих представника у Савету 

родитеља, учествују у креирању активности и у праћењу њихове реализације.   

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање 

родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за 

наредно полугодиште. 

Планирани облици сарадње: 

 Индивидуални и групни разговори са родитељима, односно старатељима ради међусобног информисања о здрављу 

ученика, психичком и физичком развоју, резултатима учења и понашања ученика, као и наставним и ваннаставним 

активностима, условима у породици, школи и друштвеној средини 

 Родитељски састанци и обрада одређених тема у циљу образовања родитеља за успешније остваривање васпитне улоге 

породице 

 Организација отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-

васпитном раду 

 Организовање анкетирања родитеља, односно старатеља на крају сваког полугодишта 

 Рад Савета родитеља 

Породица има кључну улогу у животу детета. Да би резултати рада са дететом били најбољи могући, неопходно је да знамо 

очекивања и могућности породице. Континуирана сарадња родитеља и школе је неопходна за правилан развој и напредовање детета, 

а истовремено доприноси и унапређивању рада наставника али и развоју родитељске улоге. 
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Велики број ученика ОШ“Вук Караџић“ живе у дефицијентним породицама, а неки и у хранитељским породицама. Већ 

неколико година уназад овим ученицима обезбеђујемо преко „Caritas“-а бесплатну ужину, бесплатне уџбенике које додељује 

Министарство просвете, а пружа се и друга врста помоћи организовањем хуманитарних и акција солидарности.  

Циљ програма сарадње са родитељима 

 побољшање комуникације са родитељима и веће укључивање родитеља у живот и рад школе; 

 испитивање потреба породице за пружањем подршке деци и породици и планирање активности у складу са исказаним 

потребама; 

 пружити помоћ и подршку родитељу  при обављању педагошке функције  

 Задаци :  

 допринети складној сарадњи породице и школе у образовању и васпитању ученика  

 обезбеђивати и инсистирати на редовној , трајној и квалитетној сарадњи родитеља и школе  

 остваривати позитивну интеракцију  наставник- родитељ 

 обезбедити информисаност родитеља  о променама у образовању које се остварују у школи, као и о свим осталим 

дешавањима у оквиру школе. 

Анкетирањем родитеља, старатеља у погледу њиховог задовољства сарадње школе са породицом врши ће се на крају сваког 

полугођа провера имплементације овог програма. 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Индивидуални разговори-информације о условима, понашању 

ученика у школи, породици, успеху и напредовању 
Учитељи, наставници Септембар 

Отворена врата: 

Размена информација о понашању и напредовању ученика 
Наставници, учитељи 

Сваке последње среде у 

месецу ( од октобра до 

маја ) 

Разредни одељенски састанци 

Упознавање са организацијом рада школе,техничким могућностима 

школе, наставним и ненаставним особљем 

Наставници, учитељи првог 

разреда 
Септембар 

Одељенски родитељски састанци: 

Упознавање са наставницима, облицима и методама рада, кућним 

редом школе (права и обавезе свих учесника в-о процеса, теме из 

Програма педагошког образовања) 

Одељенске старешине, учитељи 
Септембар, новембар, 

јануар, април, јун 

Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају тешкоћа у Стручни сарадници, педагошки У току школске године 
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понашању и учењу. Различити 

облици саветодавног рада у зависности од проблема (информације, 

упућивање) 

асистент, 

одељенске старешине 

Заједнички састанци малих група ученика и родитеља са 

наставницима-информације о узроцима неуспеха или проблема, 

последицама по општи успех на крају школске године 

Наставници, учитељи, стручни 

сарадници, педагошки асистент 
У току школске године 

Учешће родитеља у Савету родитеља: 

Избор одељенских представника, редовно извештавање представника 

Савета родитеља на Родитељским састанцима о одлукама и темама 

Савета родитеља 

Чланови Савета родитеља У току школске године 

Учешће родитеља у Школском одбору Чланови Школског одбора У току школске године 

Учешће у тимовима школе Чланови тима У току школске године 

Саветодавни састанци код директора школе по потреби родитеља, 

ученика или наставника 
Директор, наставници, учитељи У току школске године 

Израда индивидуалних образовних планова 
Стручни сарадници, наставници, 

учитељи 
У току школске године 

Посете предузећима, сарадња са средњим стручним школама 
Стручни сарадници, педагошки 

асистент 
У току школске године 

Кућне посете ученика који непохађају наставу или нередовно похађају 

наставу, а родитељи се не одазивају на позиве школе 

Стручни сарадници, педагошки 

асистент, одељенске старешине 
У току школске године 

Сарадња са Центром за социјални рад и Центром за хранитељство 
Стручни сарадници, одељенске 

старешине, директор 
У току школске године 

Хуманитарне акције 

Наставници, ученици, стручни 

сарадници, педагошки асистент, 

директор 

У току школске године 

Спровођење анкете колико су родитељи задовољни школом Стручни сарадници 
На крају првог и другог 

полугођа 
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24. ПРОГРАМ  ИЗЛЕТА,  ЕКСКУРЗИЈЕ  И  НАСТАВЕ  У  ПРИРОДИ 
 

Екскурзије као посебан облик васпитно – образовног рада организоваће се и спроводити по посебном правилнику,једнодневне 

за ученике од 1. до 4, дводневне за ученике 5.,6. и 7., а за ученике 8. разреда тродневна. 

У организацији учествују: Одељенска већа, Наставничко веће, Савет родитеља, Ученички парламент и директор. 

О свим питањима везаним за финансије и осталих издатака одлучује Савет родитеља. 

Општи и специфични циљеви 

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и 

васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној 

средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.  

 

Задаци екскурзије су:  

 продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

 повезивање и примењивање знања и умења, 

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према 

свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима,  

 неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, – проучавање објеката и 

феномена у природи, 

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, – упознавање с начином 

живота и рада људи појединих крајева, 

 развој и практиковање здравих стилова живота,  

 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,  

 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,  

 оснаживање ученика у професионалном развоју,  

 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, 

 развијање способности оријентације у простору 

- Повратак у Житковац у 18:00 часова 
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Организовање једнодневне екскурзије за први, други, трећи и четврти разред, дводневне екскурзије за пети, шести и седми 

разред, као и тродневне екскурзије за осми разред, биће дефинисано накнадно годишњим планом рада. О дестинацији и времену 

реализације екскурзије ће одлучити Савет родитеља.  
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25. ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ  
 

Циљеви рада школске библиотеке су: 

 Промоција читања и самосталности ученика у учењу, 

 развијање информационе (медијске и информатичке) писмености ученика и наставника, остваривање сарадње и 

заједничког планирања активности наставника, школског библиотекара и локалне заједнице, 

 обезбеђивање различитих извора инфoрмација и приступ књигама, 

 развијање и неговање навике и уживања учитањуи учењу код деце,као и навике коришћења библиотекетоком читавог 

живота, 

 пружање услуга за унапређивање свих облика и подручја рада образовно – васпитног процеса. 

Задаци рада школске библиотеке су: 

 развијање и неговање навика читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 

 развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација, 

 стварање услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 

 мотивисање за учење и подстицањена оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота, 

 сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

 праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, 

емоционално – социјалном и сваком другом професионалном развоју, 

 пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који 

имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са 

њиховим родитељима, 

 стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима 

информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика, 

 обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се 

корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и 

ефикасно коришћење информационо-комуникационихтехнологија, 

 припремање и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама, 

 вођење аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација 

библиотечке грађе и други послови), 

 коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима, 
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 заштита и чување библиотечко – медијатечке грађе и периодична  ревизија фонда. 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Планирање и 

програмирање 

образовно – васпитог 

рада 

Планирање набавке литературе и периодичних публикација 

за ученике, наставнике и стручне сараднике 

Израђивање годишњег и месечних планова рада 

Планирање и програмирање рада са ученицима у школској 

библиотеци 

Директор Психолог 

Педагог Наставници 

Праћење и вредновање 

образовно – васпитног рада 

Учешће у изради годишњег плана рада 

Вођење библиотечког пословања, са увидом у наставне 

планове и програме рада школе 

Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне 

образовно – васпитне активности (теоријска и практична 

настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности 

ученика) 

Директор Наставници 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

657 
 

Сарадња са наставницима 

Сарадња са наставницима на промоцији читања ради 

задовољства кроз све облике образовно – васпитног рада 

Организовање наставних часова из појединих предмета у 

школској библиотеци 

Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег 

плана обраде лектире, и наставничко – сарадничког 

дела школске библиотеке 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

Наставници 

Сарадња са ученицима 

Обучавање ученика за самостално коришћење различитих 

извора сазнања и свих врста информација у настави и ван 

ње 

Пружање помоћи ученицима код учења ван школе и 

усвајања метода самосталног рада на тексту и другим 

материјалима 

Пружање помоћи ученицима у припреми и обради 

задате теме 

Рад на развијању позитивног односа према читању и 

важности разумевања текста и упућивању на истраживачке 

методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника) 

Стимулисање навикавања ученика да пажљиво користе и 

чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у 

школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно – просветним активностима у складу са њиховим 

и нтересовањима и потребама 

Рад са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и 

на реализацији школских пројеката (Здрав живот, Екологија, 

Толеранција, Школа без насиља, Дечија права и друго) 

Наставници Ученици 
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Стимулисање навикавања ученика да пажљиво користе и 

чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у 

школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно – просветним активностима у складу са њиховим 

интересовањима и потребама 

Рад са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и 

на реализацији школских пројеката (Здрав живот, Екологија, 

Толеранција ,Дечија права...) 

 

Сарадња са родитељима, 

односно старатељима 

Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем 

читалачких навика ученикa 

Директор Психолог 

Педагог Родитељи 
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Сарадња са директором,  

стручним сарадницима, 

педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 

Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, 

психологом и директором школе у вези с набавком и 

коришћењем књижне и не књижне грађе, те целокупном 

организацијом рада школске библиотеке 

Информисање стручних већа, стручних сарадника и 

директора о набавци нове стручне литературе за предмете, 

дидактичко – методичке и педагошко – психолошке 

литературе 

Припрема заинтересованих за реализацију мулти 

дисциплинарних пројеката, изложби, креативних радионица, 

за организовање књижевних сусрета и других културних 

догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима се 

апострофира борба против свих облика зависности 

Припремање и организовање културних активности школе 

(књижевне трибине, акције прикупљања књига, изложбе, 

конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за 

школу: Месец књиге, Светски дан књиге, Дечија недеља, и 

друго) 

Директор Психолог 

Педагог Наставници 

Родитељи 
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Сарадња са стручним 

органима и тимовима 

Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног 

плана школе и школског програма, на реализацији наставе 

засноване на истраживању – пројектне наставе 

Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора 

Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и 

прикупљања средстава за обнову књижног фонда 

Директор Психолог 

Педагог Наставници 

Родитељи 

Сарадња са надлежним 

установама, 

организцијама, 

удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

Сарадња са другим школским библиотекама, Градском 

библиотеком „Вук Караџић“ Алексинац као и са другим 

библиотекама на територији Републике Србије по питању 

размене имеђу библиотечке позајмице 

Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције 

рада библиотеке и школе 

Сарадња са просветним, научним, културним и  другим 

установама (новинско – издавачким предузећима, радио – 

телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, 

домовима културе 

Директор Локална заједница 

Стручна друштва 
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Вођење документације,  

припреме за рад и стручно 

усавршавање 

Ревизија библиотечког фонда 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 

Стручно усавршавање – учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће 

и школски библиотекари 

Вођење Летописа школе 

Праћење стручне литературе и периодике из области 

библиотекарства 

Директор Наставници 

Центри за стручно усавршавање 

Стручна друштва 
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26 ПРОГРАМ  РАДА  СТРУЧНИХ  САРАДНИКА  
Циљ рада педагога: 

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке, као и  допринос остваривању и унапређивању 

образовно-васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама 

система образовања васпитања, као и посебним законима. 

Задаци: 

Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада у уобичајеним 

условима и у условима проглашене епидемије, ванредног стања, комбиноване наставе и наставе на даљину; 

Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика; 

Подршка наставницима разредне и предметне наставе  у креирању и остваривању плана и програма наставе и учења у уобичајеним 

условима и у условима остваривања наставе на даљину, а све у циљу развоја ученика у свим сферама; 

Пружање подршке наставницима на унапређивању и осавремењивању образовно-васпитног рада и развоју кометенција; 

Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и 

установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце и ученика; 

Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада; 

Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе; 

Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе и вођење педагошке документације. 

 

Циљ рада психолога: 

 

Применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног 

рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних 

Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним законима. 

 

Задаци: 

 

Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада; 

Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика; 

Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја; 

Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, 

економичности и флексибилности рада школе; 
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Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за  

унапређивање; 

Подршка отворености школе према педагошким иновацијама; 

Развијање сарадње школе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, односно старатеља; 

Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за школу; 

Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.  

 

Подручја рада стручних сарадника: 

 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада; 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада; 

Рад са наставницима; 

 Рад са ученицима; 

Рад са родитељима; 

Рад са директором, стручним сарадницима и педагошким асистентом; 

Рад у стручним органима и тимовима; 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и  јединицама локалне самоуправе; 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 
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27 ПРОГРАМ  БЕЗБЕДНОСТИ  И ЗДРАВЉА  НА РАДУ 
 

Садржаји програма Активности 

ДУ Садржаји 

програма 

Активности Начин и 

поступак 

остваривања 

Општи и специфични циљеви садржаја 

програма 

Обука запослених из прве помоћи и 

противпожарне заштите 

Присуство 

предавњу, 

вежбање, 

Усмено излагање 

,практичне вежбе 

Оспособоти одређени број запослених за 

пружање прве помоћи при повређивању како 

ученика тако и запослених 

Процедуре понашања професора 

физичког при повређивању ученика 

на вежбама, такмичењима , при 

изазивању нереда на утакмицама које 

организује школа 

Састанак, обука, 

предавање 

предавање Усмено 

излагање ,израда 

ходограма, практичне 

вежбе 

Утврђивање процедура понашања професора 

физичког при повређивању ученика на 

вежбама, такмичењима , при изазивању 

нереда на утакмицама које организује школа 

ради повећања сигурности и заштите ученика 

Управљање отпадом и смећем Предавања 
Усмено излагање, 

презентација 

Оспособоти помоћно особље за правилнои 

безбедно по здравље одлагање отпадом и 

смећем 

Обука помоћног особља о правилном 

и безбедном коришћењу средстава за 

хигијену 

м коришћењу 

средстава за 

хигијену 

Предавања 

Усмено излагање, 

презентација 

презентација Оспособоти помоћно особље да 

правилно и безбедном користи средстава за 

хигијену 

Укључивање родитеља ради 

елиминисања могућег злостављања од 

стране ученика према вршњацима и 

према запосленима 

Састанак са 

саветом родитеља, 

родитељски 

састанци 

Усмено излагање 

Елиминисање могућег злостављања од стране 

ученика према вршњацима и према 

запосленима, избећи ризичне ситуације, 

оснажити ученике и запослене за мирно 

решавање конфликата 

 

Садржаји програма Активности Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја програма Обука запослених из прве 

помоћи и противпожарне заштите Присуство предавњу, вежбање, Усмено излагање ,практичне вежбе Оспособоти одређени број 

запослених за пружање прве помоћи при повређивању како ученика тако и запослених Процедуре понашања професора физичког при 

повређивању ученика на вежбама, такмичењима , при изазивању нереда на утакмицама које организује школа Састанак, обука, 
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предавање Усмено излагање ,израда ходограма, практичне вежбе Утврђивање процедура понашања професора физичког при 

повређивању ученика на вежбама, такмичењима , при изазивању нереда на утакмицама које организује школа ради повећања 

сигурности и заштите ученика Управљање отпадом и смећем Предавања Усмено излагање, презентација Оспособоти помоћно особље 

за правилнои безбедно по здравље одлагање отпадом и смећем Обука помоћног особља о правилном и безбедном коришћењу 

средстава за хигијену Предавања Усмено излагање , презентација Оспособоти помоћно особље да правилно и безбедном користи 

средстава за хигијену Укључивање родитеља ради елиминисања могућег злостављања од стране ученика према вршњацима и према 

запосленима Састанак са саветом родитеља, родитељски састанци Усмено излагање Елиминисање могућег злостављања од стране 

ученика према вршњацима и према запосленима, избећи ризичне ситуације, оснажити ученике и запослене за мирно решавање 

конфликата. 
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28 ОПШТЕ  МЕЂУПРЕДМЕТНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ  И СТАНДАРДИ  

ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 
 

Опште међупредметне кометенције развијају се кроз наставу свих предмета и неопходне су свим ученицима за лични развој и 

напредак. Основа су концепта целоживотног учења који је основа савременог друштва и напретка. Дефинисане су Законом о 

основама система образовања и васпитања (СЛ.гласник РС бр.88/2017, члан 12.). Има их 11 за крај обавезног основног образовања: 

8. Компетенција за учење 

9. Одговорно учешће у демократском друштву 

10. Естетичка компетенција 
11. Комуникација 
12. Одговоран однос према околини 

13. Одговоран однос према здрављу 

14. Предузимљивост и орејентација ка предузетништву 

15. Рад са подацима и информацијама 

16. Решавање проблема 
17. Сарадња 
18. Дигитална кометенција 
Наставници кроз своје глобалне планове, као полазни елемент у планирању између осталог користе и међупредметне кометенције 

које су видљиве кроз посебно предвиђену рубрику. Од наставника се очекује да на нивоу глобалног планирања издвоји 

међупредметне кометенције које ће посебно разијати у оквиру одређене теме. 

Што се тиче стандарда постигнућа ученика који су дефинисани за крај првог и другог циклуса, наставницима такође представљају 

полазну основу за годишње планирање, и потребно је да буду видљиви у годишњим плановима рада и издвојени они стандарди чијем 

ће се остваривању посветити највећа пажња у датом разреду. Стандарди постигнућа ученика за крај другог циклуса објављени су у 

Службеном гласнику, Просветни гласник број 5/2010 и 78/2017. 
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27. ТИМОВИ 
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27.1. ТИМ ЗАОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ 
 

Тим за обезвеђивање квалитета и развоја установе стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног 

рада установе; прати остваривање школског програма; стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција; 

вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника. Такође прати и вреднује резултате рада ученика и одраслих. 

Тим образује директор школе и бира га из реда наставника и стручних сарадника, утврђује координатора, број и састав 

чланова Тима. Састав Тима и програм рада су саставни део Годишњег плана рада установе. 

Улога и задаци Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе су посебно значајна у: 

 Развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установе; 

 Изради пројекта у вези са обезбеђивањем квалитета рада и развоја установе; 

 Учествовању у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета рада; 

 Учествовању у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развоја установе; 

 Праћењу развоја компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у односу на захтеве квалитета васпитно-

образовног рада, резултате самовредновања и спољашњег вредновања; 

 Праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате 

О свом раду Тим сачињава извештај који је саставни део извештаја о остваривању Годишњег плана рада установе. 
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27.2. ТИМ ЗА  ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Школски развојни план је стратешки документ којим се дефинишу приоритети у оквиру васпитно-образовног рада а у циљу 

његовог унапређивања. За израду самог Плана је задужен Тим за Школско развојно планирање, али су у самом његовом креирању 

консултовани сви субјекти који утичу или који су директно укључени у рад Школе(ученици, наставници, родитељи, представници 

локалне заједнице, институције). План је такође основа за остваривање промена у школи и представља стратегију развоја 

компетенције наставника и ученика и као такав представља континуиран процес који је подложан и корекцијама и допунама током 

његове имплементације. Кључне области за које се планирају активности су: 

 ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 ЕТОС 

 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Општи циљ Школског развојног плана је унапређивање квалитета образовања и васпитања заснованих на стандардима компетенција 

наставника и ученика. Специфични циљеви дела Школског развојног плана су: 

 развијање и унапређивање наставног процеса  

 стварање позитивне атмосфере за учење и дружење и  

 укључивање школе у националне и међународне развојне пројекте.  

Циљ развијања и унапређивања наставног процеса реализујемо применом интердисциплинарног приступа планирања наставе. 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА  

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВЕРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда предлога распореда 

организације осталих облика 

образовно-васпитног рада на 

основу испитаних 

интересовања ученика које 

ће се вршити анкетирањем, 

као и на основу 

Израда распореда 

одржавања слободних 

активности  и секција на 

основу испитаних 

интересовања ученика, 

усклађенно са кадровским и 

просторним капацитетима 

Реализација се прати 

кроз посете ових 

облика рада, 

изложбе ученичких 

радова, евиденција у 

дневнику... 

Помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

Мај/август/септембар 

сваке школске 

године 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

670 
 

систематског праћења 

успеха-неуспеха ученика. 

школе. 

Подржавати и промовисати 

ученике и наставнике који 

постижу изузетне резултате 

у раду, а посебно ученике са 

сметњама у развоју. 

Награђивање и промоција 

постигнућа ученика и 

наставника у циљу 

унапређења наставе и 

учења- у медијима, на 

састанцима, на сајту. 

Све активности су 

убележене у свесци 

записника и у 

шестомесечним и 

годишњим 

извештајима 

Тим за 

маркетинг 

У току полугодишта 

/школске године 

Индивидуализација и 

прилагођавање рада на часу 

образовно-васпитним 

потребама ученика 

Успоставити 

унутарпредметну и 

међупредметну корелацију 

кроз план сарадње у оквиру 

истог стручног већа, као и 

између стручних већа из 

области различитих 

наставних предмета, као и 

из разредне наставе. 

Документовано 

годишњим плановим 

рада наставника, као 

и записницима 

стручних актива 

Председници 

стручних већа за 

област предмета 

и већа разредне 

наставе, 

координатор 

Актива за 

школско 

развојно 

планирање 

август сваке школске 

године 

У школи функционише 

систем заштите од насиља 

Школа организује 

активности за запослене у 

школи,ученике и 

родитеље,који су директно 

усмерене на превенцију 

насиља 

школски сајт, 

Летопис школе, 

записници са 

састанака 

Тим за насиље, 

стручна служба, 

родитељи 

У току полугодишта 

/школске године 

Подстицање отворености и 

поверења за промене и 

иновације у школи, 

награђивање и мотивисање 

запослених за учествовање и 

реализацију иновативних 

активности. Одржавати 

Подршка и подстицање 

наставника за примену 

савремених наставних 

средстава,метода и облика 

радау настави и 

обезбеђивање наставних 

средстава за реализацију 

Школа је опремљена 

савременим 

наставним 

средствима, мулти-

медијалном 

технологијом, а иста 

се користи на 

Директор,  

помоћник 

директора 

Током читавог 

периода 
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адекватно успостављен 

систем информисања о свим 

важним питањима о школи и 

унапредити систем за 

праћење и вредновање 

квалитета рада школе. 

истих, као и стварање 

материјално-техничких 

услова. 

часовима редовне 

наставе али и 

осталих облика 

образовно-васпитног 

рада, што је 

евидентирано током 

поете часова. 
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27.3. ТИМ ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да 

прихвати одговорност за сопствени рад и развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте вредновања. 

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Три 

основна питања су у средишту процеса самовредновања: 1. Колико је добра наша школа? 2. Како то знамо? 3. Шта треба да учинимо 

да буде још боља? 

 

АКТИВНОСТ ЗАДАЦИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА  

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ВЕРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

Дискусија у што ширем 

кругу – анализа стања у 

школи;  

Задатак тима је да донесе план 

самовредновања, да одреди које ће кључне 

области или поједина подручја и 

показатељи бити предмет самовредновања у 

току једне школске године, да обезбеди 

услове да се процес самовредновања 

спроведе, да усагласи правила понашања и 

деловања, да утврди правила чувања, 

заштите и располагања подацима. 

Све активности 

су убележене у 

свесци 

записника и у 

шестомесечним 

и годишњим 

извештајима 

Координатор и 

чланови Тима 

Почетак 

школске године 

Избор кључних области 

и подручја вредновања;  

У зависности од предмета праћења и 

вредновања, школа треба да изабере 

одговарајуће кључне области, подручја 

вредновања и показатеље. У почетку се 

може одабрати једна кључна област или 

једно подручје, а када се стекну прва 

искуства, добро је комбиновати више 

области, подручја и показатеља. 

Све активности 

су убележене у 

свесци 

записника и у 

шестомесечним 

и годишњим 

извештајима 

Координатор и 

чланови Тима 

Почетак 

школске године 

за прву област, 

почетак другог 

полугодишта за 

другу област 
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Сагледавање постојећег 

стања у изабраним 

кључним областима; 

План треба да садржи: 

 активности у току процеса и после 
извршеног самовредновања; 

 учеснике унутар и ван школе; 

 време реализације активности;  

 • инструменте и технике за спровођење 
самовредновања. 

Све активности 

су убележене у 

свесци 

записника и у 

шестомесечним 

и годишњим 

извештајима 

Координатор и 

чланови Тима 

У току 

полугодишта 

/школске 

године 

Уочавање јаких и 

слабих страна;  

Израда плана за 

отклањање уочених 

слабости; 

Написати извештај који треба да буде 

заснован на чињеницама прикупљеним из 

различитих извора.  

Поред јасне слике процеса самовредновања, 

у извештају треба нагласити: 

 области које могу послужити као 
примери добре праксе;  

 области које су на задовољавајућем 
степену остварености; 

 области које треба унапредити.  

Извештај садржи и предлог мера за 

унапређење рада школе 

Све активности 

су убележене у 

свесци 

записника и у 

шестомесечним 

и годишњим 

извештајима 

Координатор и 

чланови Тима 

Период након 

анализе 

одабране 

кључне области 
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27.4. ТИМ ЗА  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  
 

ЦИЉ: Циљ Тима за стручно усавршавање је праћење и подстицање професионалног развоја, јачање компетенција 

наставника, васпитача и стручних сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја способности, умења, 

вештина ученика, као и нивоа постигнућа ученика. 

 

Задаци Активности Носиоци 

активности 

Време 

остваривања 

Састанак Тима за СУ и анализа рада у овој области у 

току школске 

2020/21. године 

Упознавање Тима са 

стручним усавршавањем 

учитеља, наставника и 

стручних сарадника у 

Координатор 

Тима 

август / 

септембар 

Расподела 
задужења међу члановима Тима и договор о раду 

Тима за СУ Израда годишњег 

плана рада Тима за 

стручно усавршавање 

Расподела задужења Записничар 

Координатор 

Тима 

Чланови Тима 

 

септембар 
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Анализа потреба стручних већа за стручним 

усавршавањем  

Израда Годишњег плана стручног усавршавања 

учитеља, наставника и стручних сарадника ван установе 

Прикупљање података од 

стручних већа и израда 

годишњег плана СУ на 

нивоу школе 

Координатор 

Тима 

Чланови Тима 

Председници 

стручних већа 

септембар 

Израда личних планова стручног усавршавања Усмеравање, помоћ у 

изради и прикупљање 

личних планова 

професионалног развоја 

Тим за СУ септембар- 

октобар 

Рад на заказивању, организацији и реализацији 

семинара 

Позивање аутора 

семинара и договор око 

организације и 

реализације семинара 

Тим за СУ 

Директор школе 

у току школске 

године 

Евиденција о стручном усавршавању Учитељи, наставници и 

стручни сарадници 

достављају Тиму за СУ 

доказе: фотографије, 

извештаје, сертификате, 

уверења, потврде...о 

стручном усавршавању. 

Тим за СУ у току школске 

године 

Формирање и ажурирање већ постојеће електронске 

базе и папирне документације о СУ 

За све учитеље, 

наставнике и стручне 

сараднике постоји 

документација која се 

допуњава и евалуира 

Тим за СУ 

Учитељи 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

Директор школе 

континуирано 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

676 
 

Стално стручно усавршавање у функцији побољшања 

образовних постигнућа и практичне примене 

новостечених знања 

Анализа стручног 

усавршавања са аспекта 

примене стечених 

копетенција и у функцији 

побољшања образовних 

постигнућа ученика 

Стручна већа 

Тим за СУ 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

децембар и јун 

Стално стручно усавршавање у функцији вредновања 

и самовредновања рада школе 

Анализа стручног 

усавршавања у функцији 

вредновања и 

самовредновања рада 

школе 

Тим за 

вредновање и 

самовредновање 

Тим за стручно 

усавршавање 

јун 

Евалуација планираног стручног усавршавања у 

установи и ван установе 

Тим за СУ врши 

евалуацију и подноси 

извештај о осварености 

плана СУ 

Учитељи, наставници и 

стручни сарадници 

подносе извештај о 

остварености личног 

плана стручног 

усавршавања 

Тим за стручно 

усавршавање 

Наставничко 

веће 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

јун-август 

 

Тим за СУ врши евалуацију и подноси извештај о осварености плана СУ. Учитељи, наставници и стручни сарадници подносе 

извештај о остварености личног плана стручног усавршавања 

 

Начини праћења остваривања програма рада: 

Све планиране активности Тима за стручно усавршавање које се реализују у току школске године прате се кроз: 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

677 
 

 табеларни приказ анализе стручног усавршавања у установи и ван установе 

 записник са састанка Тима за СУ 

 анализу акционог плана рада Тима за СУ 

 електронску базу и документацију у папиру у портфолијима наставника, стручних сарадника и директора школе 

 извештај са одржаних семинара 

 фотографије на страници и сајту школе 

 извештај о раду школе 

 извештај о остварености циљева и активности у школском развојном плану 

 извештај Тима за вредновање и самовредновање рада школе 

 полугодишњи и годишњи извештај Тима за стручно усавршавање 
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27.5. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ  ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 Циљ : Пружање подршке ученицима који услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, каснијег 

укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога не могу да савладају наставни план и програм, пружа се 

додатна подршка и изрђује индивидуални образовни план у складу са индивидуалним могућностима сваког ученика, а он је саставни 

део школског програма. Такођ, за ученике који показују изузетне спообности и даровитост припрема се индивидуални образовни 

план. Индивидуални образовни планови се чувају у посебној документацији код стручних сарадника и преметних наставника који их 

примењују у настави. 

  

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Доношење плана и програма СТИО До 10.09. 

Индетификација деце којој је потребна 

додатна подршка 
СТИО у сарадњи са наставницима Септембар-октобар 

Одржавање састанака са наставницима по 

потреби 
СТИО По потреби 

Помоћ у изради и примени ИОП-а, 

праћење реаизације ИОП-а и евалуација 

Мали тимови за пружање досатне подршке 

ученику 

Након израде педагошког профила, 

прикупљања све неопходне документације и 

сагласности родитеља 

Пружање додатне подршке ученицима са 

тешкоћама у учењу 
Мали тимови Током школске године 

Пружање додатне подршке родитељима 

ученика са тешкоћама у учењу 
СТИО Током школске године 

Пружање доадтне подршке наставницима 

у раду са децом  са тешкоћама у учењу 
СТИО Током школске године 

Сарадња са Интересорном комисијом. Педагог, психолог Током школске године 

Подршка наставницима у раду са 

даровитим ученицима. 
Психолог Током школске године 

Вођење документације (медицинска 

документација, педагошки профили, 
СТИО Током школске године 
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сагласности…) 

Сарадња са другим релевантним 

институцијама и установама (Центар за 

социјални рад, Дом здравља…) 

Педагог, психолог По потреби 

Организовање предавања, радионица, 

семинара на тему толеранције, прихватања 

различитости и асертивног понашања а све 

актере школског живота 

СТИО  

 

Начин праћења остваривања:  

Праћење остваривања програма СТИО је континуирано и врши се кроз праћење и анлизу школске документације, као и кроз 

посете и праћење наставних и ваннаставних активности које се реализују у школи, кроз анализу и праћење остваривања самих ИОП-а 

и њихову евалуацију а самим тим и кроз праћење напредовања самих ученика којима се пружа додатна подршка. 
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27.6 ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ  УЧЕНИКА  ОД  НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА  И  ЗАНЕМАРИВАЊA  

 

Задаци тима за заштиту су следећи: 

 Припрема програма заштите; 

 Информисање ученика, запослених и родитеља о планираним активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од 

тима за заштиту; 

 Учествовање у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за превенцију и интервенцију у 

ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања; 

 Предлагање мера за превенцију и заштиту, организовање консултација и учествовање у процени ризика и доношењу одлука о 

поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања; 

 Укључивање родитеља у превентивне и интервентне мере и активности; 

 Праћење и процењивање ефеката предузетих мера за заштиту деце и ученика и формулисање одговарајућих предлога 

директору; 

 Сарадња са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

 Вођење и чување документације; 

 Извештавање стручних тела и органа управљања. 

Превентивне мере и активности   

Начин на који се уграђују у свакодневни живот и рад установе 

Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно 

окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. 

Циљ превентивних активности је стварање сигурне и подстицајне средине за све ученике школе, кроз благовремено реаговање 

на насиље, креирање заштитне мреже и оснаживање свих актера школског живота да утичу на превенцију насилних облика 

понашања.  
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Превентивним активностима се утиче на: 

1. подизање нивоа свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених за препознавање свих облика насиља, 

злостављања и занемаривања; 

2. неговање атмосфере сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој је нулта толеанција на насиље, 

злостављање и занемаривање; 

3. истицање и унапређивање знања, вештина и ставова потребних за конструктивно реаговање на насиље; 

4. обезбеђивање заштите детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и занемаривања. 

Ученици, родитељи и запослени заједнички планирају, осмишљавају и спроводе превентивне активности, начине информисања о 

садржајима, мерама и активностима за спречавање и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Превентивне и интервентне 

активности део су процеса који су међусобно условљени. Одавно је познато да ни најбољи програм не може помоћи ако изостаје 

његова примена, ако наставници, ученици и родитељи не препознају важност учешћа. Најлошији програм уз жељу и ангажовање свих 

у реализацији, оствариће максималне ефекте. У оквиру превенције насиља и злостављања школа остварује васпитни рад, појачан 

васпитни рад примерен потребама, самостално или у сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама. 
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РЕДНИ 

БРОЈ 
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНА ЛИЦА УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

1 

Упознавање са правном регулативом, 

Правилником о протоколу поступања 

у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривања 

Директор школе 

Ученици, Наставничко 

веће, Савет родитеља, 

Школски одбор,  

Септембар 

2 
Усклађивање постојећих подзаконских 

аката школе 
Секретар школе 

Школски одбор, 

Директор школе 

Континуирано током 

школске године 

3 

Формирање Тима и унутрашње 

заштитне мреже за заштиту ученика од 

насиља и дискриминације Избор нових 

чланова тима и подела улога и 

одговорности запослених у току 

реализације програма 

Директор школе 

Ученици, Наставници, 

Родитељи, 

Представници локална 

самоуправа 

Почетак школске 

године 

4 
Дефинисање улога и одговорности у 

примени процедура и поступака 
Директор школе 

Вршњачки тим, 

Наставничко веће, Савет 

родитеља, Школски 

одбор, Локална 

самоуправа 

Септембар 

5 Организовање дежурства запослених Помоћник директора школе 
Наставници, помоћни 

радници 

Континуирано током 

школске године 

6 
Допуна/измена Програма заштите 

ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације 

Координатор Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Стручни актив за развој 

шкослког програма 
По потреби  
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7 

Ажурирање огласне табле у матичној 

школи и свим издвојеним 

одељењима:-дефинисање нивоа 

насиља-законска регулатива,-опис  

различитих форми насиља и 

дискриминације, списак-именован 

школски тим за заштиту ученика,-

надлежне институције,-СОС телефони 

Координатор Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Секретар школе, 

Наставници издвојених 

одељења који су 

чланови Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Септембар 

8 

Упознавање ученика са правима и 

обавезама и законском регулативом, 

Информисање ученика о њиховим 

правима и обавезама, одговорност 

ученика и запослених у школи 

Одељенске старешине Сви ученици Септембар 

9 

Упознавање родитеља са 

Правилником о протоколу поступања 

у установи у одговору на насиље, 

злостављање, занемаривање и 

дискриминацију 

Одељенске старешине Родитељи 
Почетак школске 

године 

10 
Упознавање чланова Савета родитеља 

са Протоколом о поступању у 

ситуацијама насиља... 

Секретар школе Родитељи 
Почетак школске 

године 

11 

Сарадња са локалним саветом 

родитеља – информисање, дискусије, 

трибине о наведеним темама, предлог 

превентивних мера 

Представник савета родитеља 
Родитељи, Стручни 

сарадници 

У току школске 

године 

12 Стручно усавршавање запослених, Координтаор Тима за стручно Наставници Континуирано током 
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усавршавање  школске године 

13 
Организовање разговора и трибина о 

безбедности и заштити ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Координатро Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Вршњачки тим, 

Наставничко веће, Савет 

родитеља,  

Континуирано током 

школске године 

14 
Инструктивни и саветодавни рад са 

наставницима 

Стручни сарадници психолог 

и педагог 
Наставници 

У току школске 

године 

15 
Евидентирање  и разврставање 

ситуација насиља 

Одељенски старешина, 

Дежурни наставник, 

Координатро Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Наставници, Ученици 
У току школске 

године 

16 
Састанци Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања 

Координтаор Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Чланови тима за 

заштиту 

Најмање 4 пута 

годишње, на 

класификационим 

периодима месечном 

нивоу или чешће  

17 

Праћење и саветодавни рад са 

ученицима  који су у потенцијалном 

ризику  ( жртве или актери насиља и 

дискриминације,) 

Одељенске старешине Ученици , Родитељи 
У току школске 

године 

18 

Евиденција и вођење записника о 

реализацији превентивних активности 

за сва одељења: Дечја недеља, 

Пекарски дани, спорт у школе, 

Стручни сарадник – 

библиотекар лице задужено за 

вођење летописа 

Ученици, Наставници 
У току школске 

године 
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новогодишње чаролије, ускршње 

чаролије, , недеља лепих порука, 

међународни дан толеранције, 

међународни дан дечијих права, , 

масленица,европски дан језика, 

светски дан рома реални сусрети са 

светом рада, недеља солидарности... 

19 

Извештај о реализацији превентивних 

мера и активности и предузетих 

интервентних мера и ефекта њиховог 

деловања 

Координатор Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Директор школе 
Два пута у току 

школске године 

20 
Извештавање о остваривању програма 

заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Директор школе 

Шкослки одбор, Савет 

родитеља, Ученички 

парламент, Шкослка 

управа 

Два пута у току 

школске године 

21 Интервентне активности 

Директор школе, Координатор 

Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 

Одељењске старешине, 

дежурни наставниц 

Спољашња мрежа 
У току школске 

године по потреби 

22 
Извештавање о мерама друштвено – 

корисног односно хуманитарног рада 

Одговорна лица задужена за 

праћење обављања друштвено 

корисног односно 

хуманитарног рада  

Одељењско веће, 

Директор школе 

На класификационим 

периодима 

23 Анкетирање о безбедносном стању  у Стручни сарадници психолог Ученици, родитељи, Два пута у току 
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школи и педагог наставници школске године 

24 

Реализација и функционисање „Кутије 

поверења“ 

Оснаживање ученика за пријаву 

насиља и информисање свих ученика о 

функционисању кутије поверења, 

Задужење одређене особе из 

ученичког парламента  за отвраање 

кутије у матичној школи и свим 

издвојеним одељењима сваког петка. 

Ученички парламент, Стручни 

сарадници психолог и педагог 
Ученици 

На почетку школске 

године и 

континуирано током 

школске године 

25 

Рад са ученицима на часовима 

одељенске заједнице: 

- Рад на групној кохезији са децм у 

групи (игре из приручника са 

семинара) 

Ненасилна комуникација  и 

конструктивно решавање сукоба 

- Модели превенције ученика -

Уважавање различитости, полна, 

етничка, верска и др. Толеранција 

- Дигитално насиље – превенција и 

реаговање (радионице из приручника 

УНИЦЕФ и МПНТР РС) 

Одељењске старешине, Ученици 
Континуирано током 

школске године 

26 Ликовни и литерарни конкурс Стручни сарадници психолог Ученици Прва недеља у 

октобру током дечије 
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(од I до IV ликовни, а од V до VIII 

литерарни конкурс) са темом о 

дечијим правима 

и педагог,  недеље 

27 
Представе за ученике у оквиру школе 

или Центра за културу и уметност 

општине Алексинац 

Стручни сарадник - 

библиотекар,сарадник из 

друге институције 

Ученици, наставници 

Континуирано током 

школске године у 

складу са 

могућностима 

28 

Реализовање радионица, разредног 

такмичења  са темом „Интернет 

бонтона“Безбедности деце на 

интернету за пети разред 

Стручни сарадници психолог 

и педагог, Вршњачки тим и 

Ученички парламент 

Ученици петог разреда 

Фебруар за 

међународни дан 

борбе против 

дигиталног насиља 

29 

 

Организовање слободних активности 

према предлозима Ученичког 

парламента 

Ученички парламетн 

преседник 

Директор школе, 

стручни сарадници, 

наставници 

Континуирано током 

школске године 

30 

Школска спортска такмичења/ недеља 

спортских активности посвећен 

безбедном и сигурном школском 

окружењу и развијању фер-плеј игре 

Актив наставника физичке 

културе 
Ученици 

Два пута током 

школске године 

31 

Предавања и радионице на тему 

здравог стила живљења, заштита од 

алкохоа, дувана, наркотичких 

средстава  у сарадњи са Домом 

здравља. 

Предавање за ученике у организацији 

Стручни сарадници педагог и 

психиолог 
Ученици и наставници 

Континуирано током 

шкослке године 
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МУП-а 

32 
Радионице и активности 

професионалне орјентације у оквиру 

пројекта „Заједно ка средњој школи“ 

Координатор Пројектног тима 

за релаизацијупројекта 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка 

Континуирано током 

шкослке године 

 

Начини уграђивања превентивних мера и активности у свакодневни живот и рад установе 

Првог наставног дана, током првог часа, одељењски старешина упознаје ученике са правима, обавезама, одговорностима, 

начином функционисања школе, распоредом дежурних наставника и других запослених и правилима понашања у школи. На првом 

родитељском састанку ово је такође, прва тачка дневног реда, као и упознавање родитеља ученика на родитељским састанцима са 

Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Подела „Правила понашања у школи“ родитељима ученика 1. 

и 5. разреда. Сарадња са родитељима приликом анкетирања о успешности међусобне сарадње. Истраживање о најчешћим облицима 

насиља међу ученицима и ефекти предузетих мера. Анкетирање ученика родитеља и запослених о безбедности. 

Директор школе осим иницирања рада тима за заштиту, кроз решења и расподелу обавеза, проверава информисаност свих 

информација везаних за заштиту ученика и запослених. Такође, води се брига о видљивости свих правила и обавештења у матичној 

школи и свим издвојеним одељењима. Документима у школи регулишу се права и обавезе свих акера школског живота, ученика, 

наставника и других запослених и родитеља. Васпитне, наставне и ваннаставне активности, на свим нивоима, односно на нивоу 

појединца, одељењске заједнице, ученичког парламента, стручних органа, тела и тимова представљају се и са њима су упознати и 

родитељи на родитељским састанцима, али индивидуално и групно, затим на савету родитеља или путем отворених врата. 

Наставницима, одељењским старешинама се на почетку школске године дистрибуирају обрасци за евиденцију и пријављивање 

насиља, обрасци за појачан васпитни рад и одређивање мера друштвено корисног рада и извештавање о његовим ефектима.  

Ученици се организују кроз рад ученичког парламента и вршњачког тима. Кутија поверења у холу школе (сваког петка 

представници ученичког парламента врши преглед порука ученика и извештава струче сараднике). Израда ликовних и литерарних 

радова на тему сузбијања насиља поводом Дечије недеље.Укључивање ученика обухваћених ИОП-ом у секције.Хуманитерне акције у 

организацији ученичког парламента.Учествовање у  наградним конкурсима. Објављивање радова у школском листу „ Школско 

звоно“.Организација и реализовање квиза Интернет бонтон у сарадњи ученичког парламента и стручних сарадника и вршњачког тима 

за ученике 1 и 5. разреда. Обележавање Европског дана језика. Обележавање Међународног дана толеранције и Међународног дана 
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људских права изложбом ликовних и литерарних радова на задату тему, уређивање паноа... Реализација Програма недеље школског 

спорта ( подстицање фер-плеја и међуодељенских такмичења). Укључивање ученика обухваћених Појачаним васпитним радом у 

драмску секцију. Школски фестивал науке. 

Предавања и радионице на тему здравог стила живљења, заштита од алкохоа, дувана, наркотичких средстава  у сарадњи са 

Домо Здравља.Предавање за ученике у организацији МУП-а 

Стручно усавршавање запослених 

Унапређење компетенција запослених за превентивни рад, благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, 

злостављање и занемаривање 

Улога наставника у васпитно-образовном процесу, а самим тим и у превенцији непожељних понашања ученика као његовом 

значајном сегменту, веома је комплексна и захтева од наставника спремност да одговори на сложене и различите захтеве 

наставничког позива. Стручна оспособљеност наставника, сматра се важном претпоставком успешне примене различитих 

превентивних и интервентних мера у васпитно образовном раду са ученицима. 

Стручно усавршавање наставника у области превенције непожељних понашања ученика обухваћено је следећим важним 

областима и темама:  

 развојним карактеристикама деце различитог узраста,  

 механизми развоја непожељних понашања,  

 интерперсоналним односима наставника и ученика,  

 могућностима и ефектима примене различитих дидактичко-методичких решења у настави,  

 могућностима и ефектима примене различитих васпитних мера и поступака,  

 развијање сарадничких и партнерских односи са породицом.  

Стручно усавршавање наставника за примену различитих васпитних мера и поступака у васпитно-образовном раду пружа 

могућност наставницима да креирају стабилну, предвидиву и подстицајну средину за учење и развој. Стручно усавршавање у овој 

области помаже наставницима да схвате важност уважавања одређених захтева у примени васпитних мера и поступака, Да би 

наставници успешно деловали у том правцу, потребно је стручно усавршавање наставника усмерено ка развијању комуникацијских и 

социјалних вештина, упознавању са различитим моделима сарадње са родитељима, уочавању важности партиципације родитеља у 

раду и животу школе. 
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Стручно оспособљавање наставника које је у функцији унапређивања њиховог превентивног деловања не обухвата само 

поменуте области и теме. Оно подразумева стицање различитих компетенција које омогућавају наставницима да одговоре на потребе 

различитих категорија ученика, укључујући и ученике са израженим проблемима у понашању . 

Развијање знања и вештина наставника остварује се путем различитих облика стручног усавршавања (конференција, 

симпозијума, семинара, трибина, стручних консултација, анализа конкретних случајева и примера из праксе школе, огледних и 

угледних часова, радионица, разменом информација и искустава са колегама итд). У стручној литератури се, као посебно погодан 

начин за преиспитивање и унапређивање свог практичног деловања у васпитно-образовном процесу, наводи учешће наставника у 

раду наставничких група у оквиру којих наставници размењују искуства из сопствене наставне праксе, заједнички трагају за 

решењима и могућим начинима превазилажења тешкоћа у свакодневном раду и односима са ученицима, такозвано хоризонтално 

учење.У циљу ефективнијег остваривања превенције непожељних понашања ученика, важно је континуирано стручно усавршавање, 

не само наставника, већ и стручних сарадника, који унапређивањем својих сазнања у овој области, могу значајно да допринесу 

ефективнијем планирању и реализацији превентивних мера и активности у школи, али и да пруже подршку и помоћ наставницима у 

њиховом свакодневном раду са ученицима, као и самим ученицима који се суочавају са различитим проблемима током свог 

одрастања.  

Стручно усавршавање запослених у области превенције насиља, злостављања и занемаривања започиње хоризонталном 

обуком, односно стручним усавршавањем у установи, током октобра, за нове чланове колектива и за заинтересоване за промене које 

су наступиле до почетка школске године. Сва релевантна документа, дистрибуирају се наставницима кроз електорнску форму 

обавештавања и кроз доставу штампаних материјала за свако издвојено одељење школе. На исти начин прослеђују се приручници, 

примери добре праксе, промотивни материјали и др. Након обавештавања у складу са потребама, поједини наставници се упућују на 

стручна усавршавања након чега су у обавези да научено пренесу кроз извештавање током стручног усавршавања у установи.  

Стручно усавршавање ради унапређивања компетенција запослених за превентивни рад, благовремено уочавање, 

препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање реализоваће се у зависности од тога да ли ће бити организовани у 

Центру за стручно усавршавање као и од средстава које школа може да издвоји за реализацију.  

Предлог теме семинара за стручно усавршавање запослених  су: 

 Асертивна комуникација и вештина грађења односа са децом и родитељима; 

 Методологија и садржаји у раду на часовима одељењске заједнице; 

 Едукативне радионице на контроли љутње; 
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 Форум театар као техника у раду са младима; 

 Интеркултуралност; 

 Вршњачка подршка и хоризонтално учење. 

Начин информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

Информисање укључује и ученике и родитеље и запослене у школи. Информисање се одвија  на часовима одељенског 

старешине, јавним предавањима, родитељским састанцима, радионицама, стручним семинарима, сајт школе, стручних органа школе. 

Информисање мора укључити развијање свести о томе шта је насиље, последицама насиља, важности пријаве насиља. Један од 

начина је истицање одељенских паноа са јасним порукама о спречавању лошег, а истицању доброг и позитивног, као и пано који 

одређује  одељењска правила понашања. У информисање се укључују вршњачки тимови. Инсистира се на познавању правила школе 

и последица њиховог кршења, као и последица насилног понашања. Информисање подразумева детаљно упознавање ученика, 

родитеља и запослених о корацима интервенције у случају сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања. Кораци 

интервенције су  истакнути у учионицама и другим местима у школи.  

Наставници и родитељи се упознају са законском регулативом превенције насиља и одговора на насиље. По потреби, сарађује 

се са медијима и води се рачуна о Закону и заштити података личности, директор школе је одговорна особа која је задужена за 

контакт са медијима. Планира се информисање стручних органа о реализацији Програма заштите. Умрежавање свих кључних 

носилаца превенције насиља (савет родитеља,школски одбор, ученички парламент, одељенско веће, наставничко веће, Тим за 

заштиту деце и ученикаод насиља, злостављања и занемаривања...). 

У матичној школи и издвојеним одељењима, у холу школе, јасно су видљива правила понашања у установи, подзаконска 

документа, односно истакнути важећи правилници, бројеви телефона за случајеве интервенције, као и чланова тима и други 

релевантни подаци. Кроз електронску пошту, поруке и позиве, потврђује се, односно проверава доступност информација. 

Школа води уредну евиденцију о редовном похађању наставе свих редовних ученика. Родитељ је у обавези да обавести школу, 

уколико је ученик болестан, а одељењски старешина, уколико ученик изостаје три узастопна дана, да обавести родитеља. Уколико 

ученик дуже од 15 дана не похађа наставу, а родитељи се не одазивају писменом позиву, Школа о томе обавештава Општинску 

управу и  Центар за социјални рад у циљу предузимања законских мера и спречавања ситуацује у којој би се ученик налазио без 

заштите и надзора.  
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Стручни сарадници, у сарадњи са одељењским старешином, остварује увид у породичне и социјалне прилике ученика. Кад се 

уоче промене у понашању и учењу ученика и у случају констатације да не постоји довољна брига и надзор у породици, Школа се 

обраћа Центру засоцијални рад Алексинац, у циљу предузимања мера ради пружања помоћи ученику.  

Одељењски старешина дужан је да води уредну евиденцију о ученицима која садржи: адресу, кућни број телефона и број 

мобилног телефона родитеља. Уколико родитељи благовремено не обавесте Школу о разлогу изостанка ученика, одељењски 

старешина дужан је да успостави контакт са родитељима уколико ученик 3 дана не похађа наставу. Одељењски старешина у сарадњи 

са стручним сарадницима школе дужан је да обавести родитеље ученика о променама које су уочене у понашању ученика, а које 

указују на могућност угрожавања здравља и безбедности ученика. 

Подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељењске заједнице, ученичког парламента, 

школског одбора и стручних органа установе 

Добробити ученичке партиципације одражавају се позитивно и на целокупан рад и живот школе, доприносећи позитивнијој и 

бољој школској клими. Путем партиципације, ученици узимају удела у утврђивању школских правила и процедура, доношењу одлука 

од стране школског особља и стручних органа школе, чиме утичу на целокупну организацију рада школе уочавајући и иницирајући 

потребне промене којима би се адекватније одговорило на њихове потребе. На тај начин, партиципација доприноси развијању 

позитивнијих ставова ученика према школи, њиховом редовнијем похађању наставе, прихватању и поштовању донетих одлука од 

стране управљачких, руководећих и стручних органа школе. Партиципацијом ученика постиже се њихова већа сагласност са 

правилима понашања у школи, што доприноси унапређивању дисциплине у школи и мањој заступљености разних облика 

непожељних понашања. 

С обзиром на то да се партиципацијом остварује позитиван утицај само на оне ученике који су непосредни учесници процеса 

одлучивања, значајно је да што више ученика, путем различитих облика ученичког организовања, буде укључено у процес доношења 

одлука значајних за њихов рад и живот у школи. То би било посебно значајно за ученике који испољавају непожељна понашања, а 

који се обично не бирају за представнике у ученичким телима и органима. 

Значај партиципације ученика у остваривању превентивне функције школе огледа се у развијању позитивних својстава 

личности ученика и позитивног односа према наставницима и школи, као и у израженијем испољавању просоцијалних облика 

понашања. Партиципацијом ученика у планирању, реализацији и евалуацији превентивних мера и активности доприноси се 

успостављању позитивног односа према планираним активностима, развијању спремности ученика да учествују у њима и жеље да се 
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оне успешно реализују. Учешћем ученика у свим фазама остваривања превентивних активности, развија се њихова свест о значају и  

потреби спровођења различитих превентивних мера, чиме се постиже и дубље разумевање пожељних и непожељних понашања.  

Ученички парламент од 2005. године има водећу улогу иницијатора ученичких активности у школи. Његови чланови 

прирсуствују састанцима Школског одбора, а такође учествују у раду свих тимова у школи. Вршњачки тим активно учествује у свим 

дешавањима у школи. У првом образовном циклусу охрабрују се да планирају превентивне активности и да своје представнике 

упућују на заједничке састанке, промотивне активности и друго. С обзиром на мали број ученика у школи, сваки ученик је обухваћен 

неком активношћу, при чему се води рачуна о оптерећености ученика. 

Начини подстицања ученика за рад у стручним и другим органима школе 

 Мотивација ученика у рад Ученичког парламенту, где се константно анализира безбедносна ситуација и дају предлози за 

побољшање. 

 Укључивање ученика представника Ученичког парламента у рад стручнх органа школе: проширени састав Школског одбора, 

Стручни актив за развојно планирање, Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Ученици ће 

бити у прилици да маркирају ризичне зоне унутар школе, дају своје предлоге ради безбедног боравка у школи , као и 

дефинисању сопствене одговорности у томе. Такође ће ученици бити активни учесници самовредновања школе у оквиру теме 

безбедности у школи. 

 Вршњачка едукација и вршњачки тимови (планира се формирање вршњачких тимова од петог до осмог разреда, њихова 

едукација и низ акција) 

 Часови грађанског васпитања биће још једна од прилика реализације тематских радионица на тему насиља и спречавања 

насиља, као и реаговања у случају насиља 

 Часови верске наставе представљају доприносе јачању међусобне толеранције, поштовања и љубави 

Садржаји и начини за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и друштвено одговорног понашања 

Појачан васпитни рад остварује се са учеником након указивања на његово непримерено понашање. Појачан васпитни рад 

подразумева низ планираних активности свих учесника у образовно-васпитном процесу којима руководи одељењски старешина.  
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Циљ појачаног васпитног рада је да ученик покаже позитивне промене у свом понашању и прихвати одговорност за своје 

поступке. Одељењски старешина прави план појачаног васпитног рада, континуирано прати, анализира, благовремено предузима 

мере и води евциденцију на посебно израђеним школским обрасцима и у својој педагошкој свесци.  

Након појачаног васпитног рада оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на крају првог 

или другог полугодишта када ученик показује позитивне промене у свом понашању и прихвата одговорност за своје поступке. 

Уколико појачан васпитни рад није донео позитивне промене и након изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере 

смањује се оцена из владања.  

Позитивна дисциплина захтева пуно разговора са децом и уважавање њихове тачке гледишта. Разредни старешина који 

практикује позитивну дисциплину као приступ у васпитавњу, одупире се импулсу придиковања, држања лекција или моралисања, 

слуша шта/како ученици говоре о себи и догађајима; сазнаје праве разлоге понашања; разговара са ученицима о свему,  подстиче 

говор осећања и тако смањује вербалну агресивност; води дијалог јер жели да разуме да ли је ученик свестан свог неадекватног 

понашања, последица, развија код ученика емпатију и разумевање за другачије виђење исте ситуације.  

Садржаји појачаног васпитног рада одељењског старешине са учеником: 

 Разредни старешина и ученик заједнички дефинишу проблем 

 Разредни старешина упућује ученика на то које су последице за прихватљиво и неприхватљиво понашање  

 Договор одељењског старешине и ученика о исходима појачаног васпитног рада односно начинима њиховог остваривања 

(прављење незваничног уговора са учеником) 

 Одељењски старешина и ученик заједнички одређују критеријуме и начин мерења напредовања, као и начин праћења тог 

напредовања  

 Договор о динамици и начину праћења промене од стране одраслих (одељенског старешине, психолога/педагога, родитеља) и 

од стране ученика и вршњака који пружа подршку 

 Примена последица од стране одељењског старешине и преузимање одговорности од стране ученика (похвала и подршка за 

позитивну промену понашања, односно васпитна или васпитно дисциплинска мера и наставак појачаног васпитног рада са учеником. 

Начини појачаног васпитног рада - одељенски старешина :  

 Разговор са учеником о проблему и прављење договора о будућем понашању ученика. 

 Разговор са одељењском заједницом и по потреби реализација ЧОС-а у вези са актуелним проблемом  
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 Позивање родитеља и са њима обављање разговора уз или без присуства ученика (зависно од личне процене). Са родитељима 

такође се прави договор о будућим активностима. Уколико се родитељи не одазивају позивима, потребно је позвати их 

службеним позивом. Уколико нису мотивисани за сарадњу, затражити подршку психолога/педагога.  

 Извесно време, а најмање три недеље, одељенски старешина прати понашање ученика и о томе обавештава родитеље. Ако не 

дође до позитивних промена у учениковом понашању или ако се настави са неоправданим изостајањем, поново разговара са 

родитељима, процењује будућу ситуацију и по потреби укључује психолога/педагога у рад, претходно обавестивши родитеље 

о даљем току процедуре.  

 Психолога/педагога извештава о свему што је предузео, са каквим последицама и о сопственој прогнози. Са 

психологом/педагогом прави даљи план рада, договара се о позивању ученика и родитеља и следећим корацима. И након 

укључивања психолога/педагога одељенски старешина прати ученика и учествује у свим договорима и плановима.  

 Све о раду са ученциима одељенски старешина бележи у својој свесци одељења и попуњава обрасце сачињене за ту сврху.  

 Ако рад са учеником и његовим родитељима не да резултат позитивне промене понашања ученика, покреће процедуру 

изрицања васпитне или васпитно-дисциплинске мере и смањивања оцене из владања.  

 Ученику указује на његово понашање. Обавештава родитеља/старатеља. 

 Прати, анализира и предузима мере: разговара са учеником, вршњацима, родитељима/старатељима, наставницима, увид у 

Књигу евиденције васпитно-образовног рада 

 Прави план појачаног васпитног рада са учеником и при томе укључује остале у рад  са циљем да ученик покаже позитивне 

промене у свом понашању и прихвати одговорност  за своје поступке. 

 Води документацију о ученику у виду одређених образаца или у својој педагошкој свесци. 

 Појачани васпитни рад нема временско ограничење, оцена из владања може да се поправи или смањи тек после појачаног 

васпитног рада. 

 О исходу појачаног васпитног рада обавештава ученика, родитеља/старатеља, одељењско веће, стручног сарадника, директора 

Начини појачаног васпитног рада -породица 

 Обавезно информисање родитеља, доследност, упорност, инсистирање, развијање одговорности 

 Заједничко планирање плана појачаног васпитног рада  
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 Укључивање у образовне програме, тематске трибине, фокус групе ради размене мишљења, индивидуални разговори, групни 

разговори са 2-3 родитеља чија деца имају заједничке проблеме 

Начини појачаног васпитног рада вршњаци  

 Сарадња са одељењском заједницом и стварање климе која подржава позитивну промену понашања ученика. Часови 

одељењског старешине 

 Укључивање вршњака у планове појачаног васпитног рада(питати вршњаке о другу/другарици, помоћ у учењу, укључивање у 

ваннаставне активности, у “друштво”...) 

Поступци за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања 

Важно је да наставници путем стручног усавршавања стичу знања која ће им помоћи да препознају факторе који могу 

узроковати негативне исходе у понашању и развоју детета и факторе који могу доприносити позитивним развојним исходима, као и 

различите механизме њиховог деловања и узајамног утицаја. Ова сазнања значајна су за правовремену идентификацију деце код које 

постоје ризици за развој проблема у понашању, као и оне деце код које су поједини облици непожељних понашања у зачетку, те се 

раним интервенцијама може спречити да се учврсте и постану устаљени обрасци понашања. 

Кроз различите облике сарадње са ученицима, наставницима и родитељима, стручни сарадници стичу увид у школска 

постигнућа, потребе и интересовања ученика; њихове односе са вршњацима и наставницима; карактеристике породичног живота и 

сл. На основу тога, они, заједно са наставницима, учествују у процесу идентификације ученика којима су потребни различити видови 

подршке у васпитно-образовном раду, уочавају потребе за предузимањем одређених превентивних мера и активности и учествују у 

њиховом планирању и реализацији. Такође, стручни сарадници представљају извор подршке и помоћи наставницима у препознавању 

области рада у којима им је потребно развијање и јачање компетенција, као и планирању и реализацији њиховог стручног 

усавршавања у области превенције непожељног понашања ученика. 

Дете “у ризику” је свако дете или млада особа која, је услед различитих околности (културолошких, економских, здравствених 

итд.), лишена или располаже ограниченим изворима подршке током развоја, те је, као последица тога, изложена опасности да постане 

неуспешан и непродуктиван члан заједнице. 

Ране форме непожељних понашања могу бити гласници каснијих озбиљнијих проблема у понашању и делинквентних дела, те 

је задатак одељењских старешина и стручних сарадника и свих који се баве превенцијом да препознају постојаност непожељних 
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понашања, а који доводе до промене у позитивном правцу. Такође, фактори ризика који утичу на развој непожељних понашања у 

једном развојном периоду, не морају нужно имати такав утицај у каснијим развојним фазама (нпр. породични односи имају већи 

утицај на понашање детета у детињству него у каснијем адолесцентном периоду). 

Средински утицаји могу се манифестовати на различите начине, од најнепосреднијег утицаја породице до посредних утицаја 

школе и локалне заједнице. Они у значајној мери обликују понашање, али и утичу на развој и формирање одређених особина 

појединца. Стога је изузетно важно, у идентификовању ризичних фактора, ослањати се на динамичан и интерактиван однос појединца 

и друштвене средине. 

Породица је кључни чинилац дечјег развоја, обликовања и усмеравања његовог понашања. Њена улога је посебно важна у 

првим годинама живота, односно до поласка детета у школу. Карактеристике породице, које могу допринети развоју непожељних 

понашања код деце, потичу из различитих домена породичног живота и начина њеног функционисања. Међу факторима ризика, који 

су доследно и прилично чврсто повезани са породичним контекстом, у стручној литератури издвајају се: васпитни стил, величина 

породице и њен социо-материјални статус, различити облици нарушене структуре породице (смрт родитеља, развод, насиље или 

конфликти у породици, сепарација од једног или оба родитеља и томе сл.), антисоцијално понашање родитеља или чланова породице, 

злостављање или занемаривање детета. Осим васпитног стила родитеља, и друге породичне особености и услови живота могу имати 

утицај на јављање непожељних понашања код детета. Насиље у породици, развод родитеља или неки други вид сепарације детета од 

родитеља, употреба психоактивних супстанци од стране родитеља, антисоцијална понашања или ставови родитеља, представљају 

факторе који су повезани са непожељним понашањима деце. 

После породице, школа је најзначајнији чинилац васпитања и социјализације детета. Укључивањем у школски рад и живот, 

дете развија и усваја нове обрасце понашања и сусреће се са читавим системом правила и очекивања која треба да задовољи и 

испуни. У школској средини дете има прилику и од њега се очекује да учествује у разним активностима и кроз интеракцију са 

другима гради односе чији квалитет зависи, како од спремности детета, тако и од спремности других да у њима учествују.  

Интервентне активности у школи  

Начини реаговања на насиље, злостављање, улоге и одговорности и поступање у интервенцији када постоји сумња или се оно 

догађа 

Појачан васпитни рад, поступци за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања и начини реаговања на 

насиље, злостављање и занемаривање препознати су као интервентне активности у школи.  
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Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности којима се оно зауставља, осигурава 

безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате 

ефекти предузетих мера. 

У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава или се догодило између: деце или 

ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, односно ученика; родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог, као 

и када насиље, злостављање и занемаривање чини треће лице у односу на дете, ученика, запосленог или родитеља.  

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи насиље, злостављање и 

занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се припрема. 

Кораци у интервенцији су различити, зависно о томе о којој се ситуацији ради – да ли се насиље јавља међу децом, да ли се 

дешава од стране одраслог запосленог у школи или од стране одрасле особе која није запослена у школи. Кораци у интервенцији су 

обавезујући и дефинисани су Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

Кораци у интервенцији на насиље 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања – обавља се прикупљањем информација – директно или 

индиректно. Циљ је утврђивање релевантних чињеница на основу којих се потврђује или одбацује сумња на насиље, злостављање и 

занемаривање. Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању и врши преглед видео 

записа. У случају неосноване сумње појачава се васпитни и прати понашање учесника. Када се потврди сумња, директор и тим за 

заштиту предузимају мере и активности за извшрено насиље, злостављање и занемаривање. 

Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника – сви запослени су у обавези да зауставе насиље и/или обавесте о томе 

надлежне особе: дежурног наставника, чланове Тима, директора или помоћника директора, одељењског старешину. У случају да 

запослени процени да је сукоб високо ризичан и да не може сам да га заустави, одмах ће тражити помоћ. 

Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби – (пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, 

обавештавање полиције и центра за социјални рад). Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање није у најбољем 

интересу детета и ученика, установа одмах обавештава центар за социјални рад. 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

699 
 

Консултације у установи се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација о насиљу. Обављају се у оквиру 

установе – са колегом, одељењским старешином, дежурним наставником, ученичким парламентом, са Тимом за заштиту, са 

стручном службом, директором. Уколико се услед сложених околности не могу са сигурношчу да процене ниво насиље, 

злостављања и занемаривања, као и да одреде мере и активности, у консултације укључује надлежне органе и друге организације и 

службе. На основу консултација треба разјаснити околности, анализирати чињенице на што објективнији начин, проценити ниво 

насиља и злостављања, нивое ризика и предузимање одговарајућих мера и активности. 

Мере и активности предузимају се за све нивое насиљаи злостављањ. Оперативни план заштите сачињава се за конкретну 

ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и ученике – учеснике насиља и злостављања. 

Праћење ефеката предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина. Тим за заштиту, психолог и педагог) 

ради провере успешности, даљег планирања заштите и других активности установе. 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање уједначеног поступања 

(интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања када су актери деца, односно ученици (дете – дете, ученик – ученик, 

дете и ученик – запослени). Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се разликују у 

интензитету, степену ризика, учесталости, последицама и учесницима. 

ПРВИ НИВО: 
ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРЕМА НИВОИМА НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Облици физичког насиља и злостављања су, 

нарочито: ударање чврга, гурање, штипање, гребање, 

гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, 

прљање, уништавање ствари. 

На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално 

одељењски старешина, наставник, односно васпитач, у сарадњи са 

родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном 

групом, одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално. 

Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није 

био делотворан, ако су последице теже, ако је у питању насиље и 

злостављање од стране групе према појединцу или ако исто дете и 

ученик трпи поновљено насиље и злостављање за ситуације првог 

Облици психичког насиља и злостављања су, 

нарочито: омаловажавање, оговарање, вређање, 

ругање, називање погрдним именима, псовање, 

етикетирањe, имитирање, „прозивање”. 
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Облици социјалног насиља и злостављања су, 

нарочито: добацивање, подсмевање, искључивање из 

групе или заједничких активности, фаворизовање на 

основу различитости, ширење гласина. 

нивоа, установа интервенише активностима предвиђеним за други, 

односно трећи ниво. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, 

нарочито, неумесно, са сексуалном поруком: 

добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење 

прича, етикетирање, сексуално недвосмислена 

гестикулација. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом 

информационих технологија и других комуникационих 

програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, 

слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом. 

ДРУГИ НИВО: 
ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРЕМА НИВОИМА НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Облици физичког насиља и злостављања су, 

нарочито: шамарање, ударање, гажење, цепање 

одела, „шутке”, затварање, пљување, отимање и 

уништавање имовине, измицање столице, чупање за 

уши и косу. На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски 

старешина, односно васпитач, у сарадњи са педагогом, тимом за 

заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу 

појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није 

делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински поступак и 

изриче меру, у складу са законом. 

Облици психичког насиља и злостављања су, 

нарочито: уцењивање, претње, неправедно 

кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, 

манипулисање. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, 

нарочито: сплеткарење, ускраћивање пажње од 

стране групе (игнорисање), неукључивање, 

неприхватање, манипулисање, искоришћавање. 
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Облици сексуалног насиља и злостављања су, 

нарочито: сексуално додиривање, показивање 

порнографског материјала, показивање интимних 

делова тела, свлачење. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом 

информационих технологија су, нарочито: 

оглашавање, снимање и слање видео записа, 

злоупотреба блогова, форумa и четовања, снимање 

камером појединаца против њихове воље, снимање 

камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и 

слика. 

ТРЕЋИ НИВО: 
ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРЕМА НИВОИМА НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Облици физичког насиља и злостављања су, 

нарочито: туча, дављење, бацање, проузроковање 

опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, 

излагање ниским температурама, напад оружјем. 

На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за 

заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа, 

организација и служби (центар за социјални рад, здравствена 

служба, полиција и друге организације и службе). Уколико 

присуство родитеља није у најбољем интересу ученика, тј. може 

да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у 

установи, директор обавештава центар за социјални рад, односно 

полицију или јавног тужиоца. 

На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету 

примерен потребама ученика, као и покретање васпитно-

дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са законом. Ако 

је за рад са учеником ангажована и друга организација или служба, 

установа остварује сарадњу са њом и међусобно усклађују 

активности. 

За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси 

Облици психичког насиља и злостављања су, 

нарочито: застрашивање, уцењивање уз озбиљну 

претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање 

кретања, навођење на коришћење наркотичких 

средстава и психоактивних супстанци, укључивање у 

деструктивне групе и организације. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, 

нарочито: претње, изолација, малтретирање групе 

према појединцу или групи, организовање затворених 

група (кланова) које има за последицу повређивање 

других. 
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Облици сексуалног насиља и злостављања су, 

нарочито: завођење од стране ученика и одраслих, 

подвођење, злоупотреба положаја, навођење, 

изнуђивање и принуда на сексуални чин, силовање, 

инцест. 

пријаву надлежним органима, организацијама и службама и 

обавештава Министарство, односно надлежну школску управу, у 

року од 24 сата. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, 

осим ако тим за заштиту, надлежни јавни тужилац, полиција или 

центар за социјални рад процене да тиме може да буде угрожен 

најбољи интерес детета и ученика. 
Облици насиља и злостављања злоупотрeбом 

информационих технологија су, нарочито: снимање 

насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, 

дечија порнографија. 

Ради уједначеног и примереног поступања, установа 

у превенцији и интервенцији на насиље, злостављање 

и занемаривање, општим актом утврђује као лакше 

повреде обавеза ученика: 

– понављање насилног понашања са првог нивоа када 

васпитни рад није делотворан; 

– насилно понашање са другог нивоа када појачани 

васпитни рад није делотворан. 

Насилно понашање са трећег нивоа може да буде 

третирано као тежа повреда обавеза и као повреда 

забране утврђене законом, у зависности од околности 

(последице, интензитет, учесталост, учесници, 

време, место, начин и др.), што процењују тим за 

заштиту и директор. 
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Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, тим за заштиту, педагог, секретар или 

друго лице кога директор одреди) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других активности установе. 

Установа прати понашање детета и ученика које је трпело и које је извршило насиље и злостављање, али и деце и ученика 

који су индиректно били укључени (сведоци).Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и 

служби. Ефекте предузетих мера прате и надлежне службе МПНТР. 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНА ЛИЦА УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

1 
Доследна примена поступака и 

процедура у ситуацијама насиља 

Директор,Одељењске 

старешине, Дежурни 

наставници, Коордунатор 

Тима за заштиту ученика 

од деискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Ученици, 

Наставници, 

Родитељаи 

Током школске 

године 2 
Сарадња са релевантним службама :-

центар за социјални рад,локална 

здравствена установа,МУП 

Директор Спољашња мрежа 

3 
Континуирано евидентирање случајева 

насиља 

Коордунатор Тима за 

заштиту ученика од 

деискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Чланови Тима за 

заштиту ученика 

од деискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 
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4 

Праћење и вредновање врста и 

учесталости насиља путем 

истраживања (упитник),запажања и 

провере. 

Стручни сарадници 

Ученици, 

Наставници, 

Родитељаи 

5 
Рад са децом која трпе насиље, израда 

Индивидуалног плана заштите, његова 

реализација и праћење ефеката 

Стручни сарадници, 

Одељењске старешине, 

родитељи, Тим за 

заштиту ученика од 

деискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања, Ученички 

парламент,Вршњачки 

тим  

Ученици Жртве 

насиља  

6 

Рад са децом која испољавају насиље, 

израда Појачаног васпитног рада, 

његова реализација и праћење ефеката, 

одређивање мера друштвено-корисног 

односно хуманитарног рада, његова 

реализација и праћење и извештавање о 

ефектима 

Стручни сарадници, 

Одељењске 

старешине,Родитељи, 

Тим за заштиту ученика 

од деискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања, 

Ученици који врше 

насиље 

7 
Оснаживање деце – посматрача 

насиља(сведока) за конструктивно 

реаговање. 

сарадник ВТ, стручни 

сарадници, одељењске 

старешине, Тим за 

заштиту ученика од 

деискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања Вршњачки 

тим 

Ученици сведоци 

насиља 

8 Саветодавни рад са 

родитељима/старатељима ученика који 
Стручни сарадници, Родитељи 
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су жртве насиља и онима који га врше Одељењске старешине 

 

Облици и садржаји рада са свом децом и ученицима; односно онима који трпе; чине или су сведоци насиља, злостављања и 

занемаривања 

Учење и развијање социјалних вештина код деце и ученика доприноси увиђању последица сопственог понашања и његовог 

утицаја на друге људе, развијању емпатије и прихватљивих начина изражавања емоција као што су бес или љутња. Развијања 

социјалних компетенција код све деце и ученика и промовисања понашања која су позитивна, пријатељска и кооперативна могу да 

доприносе превенцији непожељних понашања . 

Програми рада са свом децом и ученицима су: 

 усвајање пожељних образаца понашања путем учења по моделу, дискусија, играња улога, позитивних и поткрепљујућих 

повратних информација, примена и практиковање новостечених знања и вештина; 

 учење правилног опажања и тумачења понашања других и различитих социјалних ситуација; 

 учење техника самоконтроле 

 учење конструктивног решавања проблема које обухвата идентификацију проблема, сагледавање могућих решења, 

предвиђање последица и одабир најприкладнијег решења 

Облици рада: 

 играње улоге 

 дискусија 

 учење по моделу 

 вршњачка едукација 

Садржаји рада : 

 како помоћи другоме 

 како се суочити и зборити са љутњом 

 како реаговати на задиркивање и сл.  
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Циљеви ових програма су подучавање вредностима, препознавање и разумевање сопствених и осећања других људи (једна од 

компоненти неопходна за развој емпатије), демонстрирање и увежбавање прихватљивих и очекиваних понашања у интерперсоналним 

односима.  

Начини, облици и садржаји сарадње са породицом, јединицом локалне самоуправе, центром за социјални рад , здравственом 

службом и полицијом 

Сарадња школе са породицом и друштвеном средином остварује се на различите начине, који могу позитивно да се одразе на 

понашање и односе значајних актера школског рада и живота, као и на целокупне резултате васпитно-образовног процеса. Поред 

информисања о школским постигнућима и понашању своје деце и обавезе извршавања својих родитељских дужности у том погледу 

(предузимање мера за побољшање школског успеха и промена у понашању ученика и сл.), родитељи су активно укључени у процес 

обликовања и реализације васпитно-образовних активности у школи. Активним учешћем родитеља у раду и животу школе постиже 

се један виши облик сарадње и партнерства између школе и породице. У том случају, партнерство између школе и породице значи 

остваривање сарадње у процесу планирања и програмирања, реализације, евалуације и унапређивања превентивних мера и 

активности. На тај начин јачају се заштитни фактори који доприносе спречавању јављања непожељних понашања ученика. 

Сараднички и партнерски односи између школе и породице представљају значајан извор подршке интелектуалном, социјалном, 

емоционалном развоју деце. Узајамном подршком и сарадњом породице и школе стварају се услови у којима се ученици осећају 

сигурно и подржано, што се одражава на развијање позитивног односа према школи и на мање присуство непожељних понашања.  

У циљу успостављања континуиране и ефективне сарадње између породице и школе нужно је да се задовоље следеће 

претпоставке које утичу на ниво и квалитет сарадње: 

 Упознавање родитеља са функционисањем школске институције, тј. са организацијом рада и живота школе 

 Уважавање капацитета, потреба и могућности родитеља да се укључе у одређене активности, што претпоставља упознавање 

родитељаса различитим могућностима њиховог ангажовања у школским активностима, прилагођавање распореда и врста активности 

намењених родитељима њиховим обавезама и склоностима према одређеним активностима  

 Формирање школског тима састављеног од представника наставника и родитеља који заједнички доносе одлуке, решавају 

текуће проблеме и креирају програм сарадње породице и школе и различитих облика учешћа родитеља у раду и животу школе  

 Организовање обуке за родитеље у циљу пружања подршке њиховом учешћу ушколским активностима, као и јачања њихових 

родитељских компетенција пружање родитељима повратне информације о њиховом учешћу у раду и животу школе  
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Школа, поред успостављања сарадничких односа са породицом, успоставља сарадничке и партнерске односе са локалном 

средином, којима се, такође, обезбеђују услови за успешно остваривање васпитно-образовног рада и позитивних исхода у учењу, 

понашању и развоју ученика. Успостављање сарадње и партнерства школе и локалне заједнице претпоставља различите облике 

укључивања релевантних (културно-уметничких, здравствених, образовних, религијских, привредних, социјалних) субјеката локалне 

заједнице у процес планирања и реализације васпитно-образовног рада школе. Релевантне институције и организације у друштвеној 

средини могу изаћи у сусрет потребама школе, њених ученика и родитеља тако што ће им понудити различите садржаје у 

ваншколском контексту или им помоћи у реализацији школских активности. Локалан заједница представља значајан извор васпитних 

и образовних утицаја и може да пружа различите видове подршке у реализацији школског рада. Стога, представници локалне 

заједнице учествују у раду и животу школе, како би спознали потребе учесника васпитно-образовног рада за различитим видовима 

подршке од стране појединаца и институција у друштвеној средини. 

Сумирајући досадашње излагање о значају и потреби остваривања сарадње школе, породице и друштвене средине и 

различитим облицима њиховог учешћа у раду и животу школе, можемо закључити да се превентивна функција школе, значајним 

делом, остварује успостављањем сарадње и партиципацијом свих заинтересованих (и одговорних) учесника школског рада и живота. 

Сматра се да партиципација свих значајних актера васпитно образовног процеса чини основу успеха у настојањима школе да 

подстиче пожељна понашања ученика. Тиме се доприноси развоју низа позитивних својстава код свих учесника васпитно-образовног 

процеса. Осим тога, сарадња школе са породицом и релевантним субјектима локалне заједнице омогућава потпуније сагледавање и 

разумевање понашања ученика, идентификовање ризичних и заштитних фактора, уочавање потребних праваца развоја и 

унапређивања превентивне делатности школе. 

Начини праћења, вредновања и извештавање органа установе о остваривању и ефектима заштите програма заштите 

У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности школа: 

 прати остваривање програма заштите установе, путем извештаја одељењских старешина, једном месечно, а по потреби и 

чешће кроз образац месечног извештаја; 

 евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања првог, другог и трећег нивоа; 

 прати остваривање конкретних планова заштите првог, другог и трећег нивоа; 

 укључује родитеља у васпитни рад или појачан васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење ефеката 

предузетих мера и активности; 
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Извештај о остварености програма тим за заштиту сачињава након сваког класификационог периода, односно најмање четири пута 

годишње. Такође, сачињава и план сопственог рада и извештај о броју састанака, предузетим активностима и ефектима рада.  

Запослени у школи-предметни наставници, одељенски старешина, стручна служба, директор- у обавези су да воде евиденцију о 

појавама насиља. Евиденција о случајевима насиља чува се у просторији ПП службе. 

Одељенски старешина бележи насиље на првом нивоу, прати ефекте предузетих мера из индивидуалних планова заштите и 

подноси извештај Тиму за заштиту. Сваки одељењски старешина има формулар за евиденцију случаја насиља. 

Укључивање Тима за заштиту је на другом и трећем нивоу. Све службене белешке у вези са насиљем води, чува и анализира за 

потребе установе психолог или педагог или координатор Тима. 

Тим подноси извештај директору , два пута годишње ( на крају првог и другог полугодишта).  

Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент.  

Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду школе и доставља се Министарству 

просвете, односно, надлежној Школској управи. .  

Извештај садржи: 

 Учесталост инцидентних ситуација и број пријава 

 Заступљеност различзих облика и нивоа насиља, злостављања и занемаривања 

 Број васпитних и васпитно-дисциплинских мера и број повреда забране 

 Учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака против запослених 

 Остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе даљег усавршавања 

 Број и ефекте акције које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака 

 Степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе 

 Друге параметре 
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27.6. ТИМ ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ  
 

Циљ професионалне оријентације у основној школи је да помогне  “Развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи 

и свету рада, да објективно процењује својепотребе, способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве жељених 

занимања и могућности запошљавања и да на основу тога доноси реалне одлуке о избору одговарајућих занимања и ствара 

претпоставке за успешније планирање правца свог професионалног развоја.” (Основе програма професионалне оријентације у 

основној школи, 1995.МПС) 

Задаци су: 

* Упознавање, праћење и подстицање индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог 

професионалног развоја; 

* Упознавање са светом рада и занимања, системом средњег васпитања и образовања и оспособљавање за самостално прикупљање 

информација које се односе на свет рада и систем средњег образовања; 

* Формирање правилних ставова према раду; 

* Оспособљавање за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања 

* Успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању 

њиховог професионалног развоја; 

* Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика. 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Шта бих желео да будем кад 

одрастем/цртеж 

1.полугодиште ОВ првог разреда 

Представљам своју омиљену 

професију/састав 

2. полугодиште ОВ трећег и четвртог разреда 

Представљам вам моје занимање-

родитељи 

Током године Родитељи, одељенске старешине и 

наставници 

Стари занати и заборављене 

професије/групно истраживање 

2.полугодиште ОВ петог разреда 

Моја будућа професија 2.полугодиште ОВ шестог разреда 

Online представљање компаније и 

занимања 

Током године ИКТ тим 

Одлазак на манифестације Током године Одељенске старешине 

Повезивање са светом рада Током године Одељенске старешине, координатор тима за 
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ПО и координатор и чланови тима “ Заједно 

ка средњој школи-подршка деци из 

депривираних средина при преласку у средњу 

школу” 

Посете и презентације средњих школа Током године Одељенске старешине, координатор тима за 

ПО и координатор и чланови тима “ Заједно 

ка средњој школи-подршка деци из 

депривираних средина при преласку у средњу 

школу” 

 

Начин праћења остваривања одвија се у сарадњи са: Тимом за професионални развој ученика, свим ученицима (састави, 

цртежи, панои, презентације), наставницима разредне и предметне наставе, координаторима и члановима других тимова. 
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27.7. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА 
 

Циљ 

Тим за професионални развој ученика има за циљ да развија ученикове могућности за доношењем квалитетних животних одлука 

везаних за избор образовања и занимања. 

Ученици треба да:Препознају повезаност изнеђу образоних и професионалних избора, разумеју важностдоживотног учења и 

целовитог континуираног рада, развијањекључне комретенције важне у већини занимања, препознају разлике између основних и 

средњих школа и припреме се за прелазак у нову средину. 

Задаци 

Формирање Тима за Професионални развој 

Садржај и задаци тима за ПР 

План и програм тима за ПР 

Представљањесадржаја и задатака тима за ПР 

Истражевање о томе колико су ученици информисани о могућностима запошљавања и даљег образовања 

Истраживање о томе колико су ученици информисани о могућностима запошљавањаи даљег образовања 

Имрлементација програма ПР 

Извештај о раду тима 

Активности 

Именовање чланова тима 

Информисање шланова тима за о садржају и задацима тима  ПР 

Информисање Наставничког већа о плану програма тима 

Информисање ученика и родитеља о активностима тима 

Припрема истраживања о томе колико су ученици информисани о могућностима запошљавања и даљег образовања 

Реализација иетраживања о томе колико су ученици информисани о могућностима запошљавања и даљег образовања 

Реализација предвиђених радионица са ученицима завршних разреда 

Израда теста за професионалну орјентацију 

Организовање и реализација планиране посете 

Анализа реализованих активности 

Носиоци активности 

Директор 

Кординатор тима 

Чланови тима, одељењске старешине, ученички парламент 
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Чланови тима и чланови тима који су прошли обуку 

Чланови тима на челу са психологом школе 

Време реализације 

Септембар, Октобар, Новембар-децембар, Фебруар-март, Април, Мај-јун, Јун 

 

Начин праћења и остваривања 

 

На основу Закона о систему обазовања и васпитања. Излагањем, истраживањем, информисаност Ученичког парламента, 

Састављање упитника, избор циљне групе, анкетирање, радионице, презентације. 
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27.8. ТИМ ЗА  РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА  
 

Циљеви и задаци: Међупредметне компетенције се реализују кроз сарадњу и координацију активности више наставника, односно 

наставних предмета, иновирање метода рада на часу , употребу одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја. 

Задатак овог Тима је да активно учествује у планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче имплементирање 

међупредметних компетенција у планове. Ученици ће бити укључени у различите пројекте који имају за циљ упознавање са 

предузетништвом.Прикупљање и анализа извештаја о развијању међупредметних компетенција и предузетништва. 

 

Активност 
Носиоци 

активности 
Начин праћења Време 

Фомирање тима 

Директор, 

наставничко веће, 

стручна служба. 

записник тима август септембар 

Израда Плана рада/ Писање и усвајање плана рада и активности тима. 

Активност у оквиру реализованих тема у школи: 

Одговоран однос према здрављу 

Родно образовање као темељна вредност демократског друштва 

Координатор и 

чланови Тима 

увид у план тима, 

записник 

септембар-

октобар 

Формирање базе података ТРМК на школском сајту ( „ДОБРА 

ПРАКСА“)Чланови тима ће се упознати са школским пројектом 

„Школа и предузетништво“, имаће задатак да у оквиру својих већа 

представе активности и теме пројекта. 

Чланови ТРМК 

Чланови стручних 

већа наставници 

Школски сајт  

База 

података„Добра 

пракса“Тим за 

Међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Током школске 

године 

Праћење развоја међупредметних компентенција у оквиру школског 

програма 

Чланови ТРМК Увид у 

документацију, 

планове рада и 

припреме 

наставника 

Током школске 

године 
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Развој предузетништва кроз реализацију школских пројеката у оквиру 

разредне и предметне наставе. 

Чланови стручних 

већа, чланови ТРМК 

Увид у планиране 

школске пројекте, 

извештаје о 

реализацији, сајт 

школе 

На крају 

класификациони

х периода 

Представљање и промоција иновативних облика рада наставника на 

стручним већима, Наставничком већу и Савету родитеља. 

Чланови стручних 

већа, чланови ТРМК 

Презентације, 

извештаји 

Бележнице 

наставника, 

дневници рада, 

ученички радови 

и свеске 

Током школске  

Планирање и реализација угледних часова, активности из пилот 

школског пројекта „Школа и предузетништво“ , оставривање 

међупредметне корелације уз укључивање ученика.   

Чланови ТРМК Присуство 

угледним 

часовима и 

њихова анализа, 

планови и 

припреме 

настаника 

Март-мај. 

Изложбе и јавне презентације ученичких радова Развој предузетништва 

кроз реализацију школског пројекта  

Ученици, чланови 

стручног већа 

педагог и директор 

школе 

Ученички радови Децембар/ 

јануар 

Март/мај  

Анализа рада Тима – извештај, ППТ 

Чланови 

ТРМК,Стручна 

служба 

Извештај о раду 

за школску 

2021/2022годину 

Јун  
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27.9. ИКТ  ТИМ 
 

Појава и развој информационо-комуникацијских технологијаима велики утицај на образовање и дигитална писменост је 

уврштена међу кључним компетенцијама савременог човека. Један од главних циљева савремене школе је развој способности 

проналажења, анализе и примене ИКТ-а уз њихово вешто и ефикасно коришћење. Формирање ИКТ тима, његов план и програм, 

заузима приоритетно место у раду школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 

Циљеви и задаци ИКТ тима су: 

 информисање ученика, запослених и родитеља о планираним активностима и могућностима тражења подршке и 

помоћи;  

 увођење и коришћење савремене информационо-комуникацијске технологије у настави 

 учешће у обукама и пројектима за развијање компетенција наставника потребних за увођење ИКТ-а у настави; 

 праћење и процена ефеката за предузете мере увођења ИКТ-а; 

 сарадња са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија. 

План и програм рада ИКТ тима је саставни део Годишњег плана рада школе. Акциони план за спровођење ове стратегије 

развоја образовања предвиђа следеће активности: заступљеност софтверских алата у реализацији студијских програма и примена 

савремених метода и технологија у настави, чиме се ученицима приближава градиво, занимљивије је и радо сарађују у таквим 

пројектима. 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИКТ ТИМА 

Активност Начин праћења Носиоци 

активности 

Време реализације 

Састављање извештаја плана рада ИКТ тима и 

израда акционог плана 

Записници са 

састанака 

Координатор ИКТ 

тима 

Септембар 

Консултације у вези са коришћењем е-дневника и 

дигиталних уџбеника 

Записници са 

састанака 

Координатор ИКТ 

тима и чланови тима 

Септембар 

Ревидирање и допуњавање блога ИКТ Школски сајт Координатор ИКТ Септембар 
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тиматекућим активностима тима на 

WeeblyWebsiteBuilder 

тима и чланови тима 

Обележавање ,,Дечје недеље'' Посете ових облика 

рада, записници са 

састанака 

Чланови ИКТ тима Октобар 

Учешће на наградном конкурсу Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација 

,,Дигитални час'' 

Записници са 

састанака 

Чланови ИКТ тима Октобар 

Радионице у нижим разредима на тему 

''Безбедност на интернету'' 

Посете ових облика 

рада, записници са 

састанака 

Чланови ИКТ тима Новембар 

Полугодишњи извештај рада тима Записници са 

састанака 

Координатор ИКТ 

тима и чланови тима 

Децембар 

Радионица са ученицима осмог разреда с циљем 

превенције дигиталног насиља у школи 

Посете ових облика 

рада, записници са 

састанака 

Чланови ИКТ тима Јануар 

Уређење слика колектива са кратким 

биографијама на сајту школе 

Школски сајт Наставници 

информатике 

Фебруар 

Обележавање Онлајн недеље Посете ових облика 

рада, записници са 

састанака 

Чланови ИКТ тима Март 

Обележавање Светског дана девојчица у ИКТ-у Посете ових облика 

рада, записници са 

састанака 

Координатор ИКТ 

тима и чланови тима 

Март 

Постављање кратке биографије ученика са 

републичких такмичења на сајт школе 

Школски сајт Особа задужена за 

одржавање сајта 

Април 

Онлајн радионица ..Тражење жењеног занимања и 

посла на Националној служби за запошљавање''са 

ученицима у оквиру пројекта ,,Заједно ка средњој 

школи-подршка деци из депривираних средина 

при уласку у средњу школу'' 

Посете ових облика 

рада, записници са 

састанака 

Координатор ИКТ 

тима и чланови тима 

Април 

Евалуација коришћења дигиталних уџбеника и Записници са Координатор ИКТ Мај 
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опреме из пројекта ,,2000 дигиталних учионица'' састанака тима и наставник 

информатике 

Годишњи извештај рада Икт тима Записници са 

састанака 

Координатор ИКТ 

тима и чланови тима 

Јун 
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27.10. ТИМ ЗА  ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ  НОВОДОСЕЉЕНИМ УЧЕНИЦИМА И ПРУЖАЊЕ ВРШЊАЧКЕ 

ПОДРШКЕ И ПЛАН ПОДРШКЕ НОВИМ КОЛЕГАМА  
 

Циљ рада Тима за пружање подршке новодосељеним ученицима и новим колегама је да им олакша привикавање на нову средину и 

нову ситуацију у којој су се нашли, да прати њихпову адптацију и уколико је потребно појача индивидуални рад са њима а све у циљу 

што бољег прилагођавања и лакшег укључивања у живот и рад одељења и школе. 

АКТИВНОСТ ЗАДАЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА  
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВЕРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање са ученицима и 

колегама и да им олакша  

првикавање на нову средину и 

прати њихову адаптацију. 

Информативни и саветодавни 

разговори са Тим-ом, 

директором школе и стручним 

сарадницима 

За све активности 

начин праћења се 

може спровести путем 

континуираног 

прегледа књиге 

евиденције-

есдневник. 

Дирекотор, 

стручни 

сарадници 

При упису 

ученика, током 

школске године 

Разговор одељењског 

сатрешине са ОЗ о 

новодосељеном ученику, 

припремање и организовање 

добродошлице 

Припрема честитка 

добродошлице и сличних 

ситница које ће показати 

позитиван став одељења према 

њему и створити пријатни и 

подржавајућу атмосферу у 

одељењу 

За све активности 

начин праћења се 

може спровести путем 

континуираног 

прегледа књиге 

евиденције-

есдневник. 

Одељењска 

заједница 

Час одељењског 

старешине 

Вршњачка помоћ у 

прилагођавању. Радионице са 

ученицима. 

На адекватно изабраним 

радионицама јачати 

заједништво, осећај 

припадања групи и 

За све активности 

начин праћења се 

може спровести путем 

континуираног 

Одељењски 

старешина, Тим, 

вршњачи 

едукатори. 

Час одељењског 

старешине 
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прихватања у циљу што лакше 

адптације новог ученика 

прегледа књиге 

евиденције-

есдневник. 

Праћење прилагођавања 

ученика од стране стручне 

службе посредно или 

непосредно, кроз разговоре са 

одељењским сатрешином, 

предметним наставницима и 

родитељима ученика 

интезивно првих месец дана, а 

по потреби дуже. 

Саветодавни разговори са 

новим учеником једном 

недељно првих месец дана 

након доласка у школу, а по 

потреби дужи временски 

период 

За све активности 

начин праћења се 

може спровести путем 

континуираног 

прегледа књиге 

евиденције-

есдневник. 

Стручни 

сарадници 

Првих месец 

дана од уписа 

ученика 
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27.11. ТИМ ЗА  КОЛЕГИЈАЛНОСТ  
 

Тим за колегијалност је нови тим у нашој школи. Циљ нашег Тима, као што му и само име каже, јесте деловање низом 

активности на то да се у школи створи лепа атмосфера уважавања и колегијалности. Доприносећи таквој атмосфери,доприносимо и 

бољем раду и функционисању свих запослених јер се сви боље осећамо када задовољни долазимо на радно место.  

Активности: 

Активности Тима дефинисане у неколико области. 

Организујемо испраћај колега у пензију одабирући уз договор, пригодан поклон, краћи говор и прославу. На тај начин ће се 

свако од радника осећати лепо, уважено и испоштовано за све оно што је допринео школи за време свог радног стажа. 

Организујемо прославе за Нову годину, Светог Саву, Дан жена и Дан школе. То су важнији датуми које обележавамо. 

Договарамо се око начина реализације прославе сваког празника. 

Прикупљамо одређена средства у случају да је некоме потребна помоћ везано за здравље ,или ако премине неки члан 

породице. 

Као Тим организујемо дочек представника неке друге школе који нам долазе у посету. Сваки члан Тима имаће према договору 

своје задужење. 

Активности се према потреби могу проширити. 

Носиоци: 

Носиоци активности су сви чланови Тима. 

Време: 

Тим ће одржавати састанке једном месечно или више пута према потреби. Време реализације је током целе школске године. 

Начин праћења: 

Начин праћења рада Тима реализоваће се преко извештаја на Наставничком већу и кроз анкете које би имале питање да ли су 

радници школе задовољни радом Тима. 
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27.12. ТИМ ЗА  МАРКЕТИНГ 
 

ЦИЉ: Циљ Тима за маркетинг школе заснива се на промоцијама организовања и обележавања школских активности. Школа треба да 

се промовише и представи на најбољи могући начин у свим сферама рада. Тим ће се одазвати свим позивима Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, као и других домаћих и међународних организација које промовишу културне догађаје, јачају 

дигиталну писменост и примену информационо-комуникационих технологија, негују здрав однос ученика према школи и породици, 

утичу на њихову безбедност и њихов креативни потенцијал. Све активности овог тима су уско повезане са активностима свих осталих 

школских тимова и треба их спроводити у доброј организацији и међусобној сарадњи. 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Подела задужења међу члановима септембар координатор и чланови тима 

Одржавање школског сајта током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Ажурирање и активност школских профила на 

друштвеним мрежама 

током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Формирање и одржавање профила на друштвеној 

мрежи LinkedIn 

током целе године координатор и чланови тима 

Праћење и промоција школских манифестација и 

приредби 

током целе године координатори и чланови свих 

школских тимова 

Промоција активности школе на радио и ТВ 

емисијама 

током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Праћење и промоција рада школских тимова током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Реклама наставних и ваннаставних активности током целе године директор, координатори и 

чланови свих школских тимова 

Праћење и реклама тематских дана и недеља током целе године директор, координатори и 

чланови свих шкоских тимова 

Промовисање, реклама и организација посета 

првака, петака и осмака 

мај директор, координатор Тима за 

професионални развој ученика 

и чланови тима 

Промоција унапређења рада установе током целе године директор, координатор и 

чланови тима 
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Редовна сарадња са установама локалне 

заједнице 

током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Активно објављивање резултата анкетирања 

родитеља и ученика у оквиру школских 

истраживања 

током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Промоција Дана отворених врата продуженог 

боравка 

април координатор, чланои тима и 

учитељи у продуженом 

боравку 

Евалуација и промоција резултата ученика на 

свим нивоима такмичења 

током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Истицање напретка и усавршавања наставног 

кадра 

током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Промоција нових наставних средстава и 

помагала 

током целе године директор, координатори и 

чланови свих школских тимова 

Активно праћење пројеката установе током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Промоција и организација хуманитарних акција током целе године директор, стручна служба, 

координатор и чланови тима 

Реклама и извештавање о инвестицијама 

реновирања школе 

током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Снимање пропагадног филма школе мај/јун 2022. координатор и чланови тима 

Обрада, монтирање и промоција кратког филма 

продуженог боравка 

мај 2022. координатор и чланови тима 

Објављивање резултата завршних испита јун  директор, координатор и 

чланови тима 

Истицање и промоција рада Ђачког парламента током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Промоција Erasmus пројекта током целе године директор, координатори и 

чланови школских тимова 

Праћење угледних и огледних часова током целе године директор, координатори и 

чланови школских тимова 

Праћење и оглашавање поводом конкурса, током целе године директор, координатори и 
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семинара и научних скупова чланови школских тимова 

Праћење, организација и промоција гостујућих 

предавања и посета 

током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

Редовно ажурирање летописа школе током целе године чланови тима 

Промоција образовања одраслих током целе године директор, андрагошки 

асистент, координатор и 

чланови тима 

 

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА: 

 

Све планиране активности Тима за маркетинг школе које се реализују у току школске године се објављују на званичан веб-сајт 

школе, друштвене мреже и LinkedIn профил.  
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27.13. ТИМ КЛУБА ЗА УЧЕЊЕ  
 

Циљ: Ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбедити отклањање препрека за учење и 

пружити одговарајућу подршку. 

 

Задаци : 

 Анализа образовних потреба ученика 

 Доношење месечних планова кзу 

 Организовање активности у Кзу на основу месечних планова  

 Вођење евиденције о раду Кзу 

 Праћење реализације активности и евалуација рада Кзу 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ПРАЋЕЊА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВЕРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Анализа образовних потреба ученика(прикупљање података од 

предметних наставника, одељенских старешина и стручних 

сарадника) 

Списак 

идентификованих 

учника интегрисана у 

Образац за праћење 

подршке 

Листа наставних 

јединица/тема/области 

Чланови тима 

Кзу  

Континуирано 

сваког месеца 

Планирање активности Кзу (на основу идентификованих потреба 

ученика) 

Попуњен формулар за 

месечни план 

Чланови тима 

Кзу  

Једном месечно 

током школске 

године 

Одабир вршњака који ће пружити подршку и њихова припрема 

за укључивање у Кзу. 

Школски наративни 

извештај о пројектним 

активностима 

Чланови тима 

Кзу  

Једном у 

полугодишту 
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Промоција Кзу Школски наративни 

извештај о пројектним 

активностима 

Члан тима 

задужен за 

промоцију и 

маркетинг 

Континуирано 

Организација активности Кзу (остваривање услова за 

реализацију активности, упућивање идентификованих ученика 

на Кзу) 

Евиденција о раду 

Кзу(образац за 

праћење подршке) 

Чланови тима 

Кзу  

Континуирано 

током школске 

године 

Објављивање месечних распореда активности Кзу Месечни план рада 

доступан је на 

огласној табли школе. 

Координатор 

тима, чланови 

тима 

Једном месечно 

током школске 

године 

Вођење евиденције о активностима Кзу Попуњен Образац за 

праћење подршке 

Члан тима 

задужен за 

табелу за 

праћење 

реализације 

Континуирано 

Праћење реализације крозн образац за подршку  Попуњен Образац за 

праћење подршке 

Члан тима 

задужен за 

табелу за 

праћење 

реализације  

Према динамици 

коју захтева 

образац за 

праћење подршке 

Евалуација (тим информације о ефектима и резултатима рада 

клуба међусобно дели на састанцима, кад се обавља заједничка и 

анализа резултата рада Кзу.) 

Белешке са састанка 

тима 

Координатор 

тима за Кзу 

Једном месечно 

током школске 

године 

Извештавање ка Центру за образовне политике Образац за праћење 

подршке и други 

упитници креирани од 

стране Центра за 

образовне политике 

Чланови тима 

Кзу  

На сваком 

класификационом 

периоду 
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27.14. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ  
 

Циљеви рада Ученичког парламента су: 

 Подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура; 

 Развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире; 

 Усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима; 

 Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности; 

 Развијање свести о равнотежи између права и одговорности; 

 Активно учешће у образовно – васпитним активностима школе; 

 Иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим делатностима од интереса за 

ученике школе; 

 Развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља и руководством школе; 

 Успостављање и развијање сарадње са ученичким парламентима и другим сличним организацијама младих у земљи. 

 

Задаци Ученичког парламента су: 

 Активно учествовање у процесу самовредновања рада школе,као и реализацији и унапређивању Развојног плана школе; 

 Унапређивање рада школских секција, друштава, клубова и других облика организовања ученика; 

 Организовање разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања ученика; 

 Успостављање сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера; 

 Сарадња са управом школе, Наставничким већем и другим органима школе; 

 Изјашњавање о најважнијим питањима у вези са програмом рада школе; 

 Организовање акција чији је циљ прикупљање средстава за финансирање акција Ученичког парламента; 

 Организовање добротворних и хуманитарних акција; 

 Организовање других активности које доприносе модернизацији и демократизацији школе. 

 

Чланове Ученичког парламента чине по два представника ученика сваког одељења седмог и осмог разреда. Начин 

организације и функционисања Ученичког парламента регулисан је Статутом Ученичког парламента. Чланови Ученичког 
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парламента бирају председника,  парламентa бира два представника ученика који могу да учествјуј у у раду Школског одбора без 

права одлучивања. Ученички парламент ће се састајати најмање једном месечно, по потреби чешће. 

Програм рада Ученичког парламента је саставни део Годишњег плана рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у 

заједницу ученичких парламената. У Конвенцији Уједињених нација о правима детета „Деца и млади људи имају право да искажу 

своје ставове у вези са темама које се њих тичу и да се њихови ставови узму у обзир. 

 

Програм рада Ученичког парламента: 

- Формирање скупштине Ученичког парламента 

- Формирање одбора и избор председника и представника за учешће у раду школских тимова и стручних органа 

- Израда плана рада Ученичког парламента 

- Организација акције у оквиру Дечје недеље 

- Упознавање ученика са правима и дужностима чланова Ученичког парламента 

- Предлози ученика за реализацију прославе Дана школе 

- Одржавање дебата (или трибина / округлих столова) на тему које ученици одаберу. Разматрање односа међу ученицима у  

наставном процесу и ван наставним активностима 

- Организовање и одржавање трибина и дебата на одабране теме 

- Организовање забавног живота у школи (Новогодишња прослава) 

- Обележавање важних датума (нпр. Дан Светог Саве) 

- Посета некој хуманитарној установи 

- Предлагање и давање мишљења стручним органима о правилима понашања у школи (ученик – наставник – родитељ) 

- Разматрање односа између ученика и наставника у наставном процесу 

- Прикупљање предлога за реализацију уређења школског простора 

- Предлози за превенцију насиља ушколи 

- Сарадња и размена идеја са вршњацима ученичких парламената других школа 

- Предлагање и давање мишљења стручним органима школе о организацији наставе и унапређењу наставног процеса 

- Избори коментари о уџбеницима 

- У сусрет Дану планете Земље 

- Вршњачка медијација – чланови Ученичког парламента врше медијацију 

- Контакт са Ученичким парламентом друге школе 

- Упознавање ученика и давање смерница за полагање мале матуре 

- Анализа резултата анкета спроведених у школи 
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- Анализа успеха и владања ученика 

- Прављење мултимедијалних презентација 

- Промовисање добрих примера из школског живота; вршњачка едукација 

- Праћење реализације програма рада Ученичког парламента 

- Подношење Извештаја о раду Ученичког парламента Наставничком већу 
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27.15 ВРШЊАЧКИ ТИМ  
 

Вршњачки тим чине ученици од петог до осмог разреда. Тим се формира  од по два представника  сваког одељења. Чланови  

Вршњачког тима  су ученици који су комуникативни, креативни, толерантни, успешно решавају конфликте, ситуације, стварају 

позитивну атмосферу у својим одељењима и воле тимски рад. Од великог је значаја је и то одабрани ученици представљају особе од 

поверења у одељењу, па је из тог разлога важно да сами ученици имају пресудну улогу у избору представника. 

Циљеви су:  

- Ширење асертивне комуникације, толеранције, хуманијих вредности и превенције насиља; 

- Развијање другарства, поштовања, емпатије, тимског духа и осећања заједнице; 

- Јачање критичности  и супростављање пошастима данашњице; 

Циљ рада Вршњачког тима је активно учешће ученика у активностима, радионицама, задацима кроз које стичу знања, 

искуства и вештине неопходна за иницирање и активно учешће у смањењу насиља у школи. Кроз учешће у Тиму, ученици су 

мотивисани да решавају проблемеу школи и тако раде на побољшању међуљудских односа између ученика. Дугорочно, корист је 

вишеструка јер ученици осећају  да су важна и корисна карика заједнице, да својим залагањем мењају стварност набоље, доприносе 

колективу, слободно и креативно се развијају. 

Задатаци Вршњачки тима: да се кроз низ активности током школске године залаже за промоцију, вредновање  и усвајање 

животних вредности: другарство, пожртвовање, толеранцију, ненасилних облика комуникације и хуманости. Задатак координатора је 

да прати рад Тима, да спроводи све планиране активности, да оспособи и припреми ученике за самостално учешће  у оквиру Тима и 

подстакне ширење позитивне  радне климе у свим одељењима. 

Носиоци активности:су координатор и чланови Тима, као и други сарадници Тима. 

Програм рада Вршњачког тима: 

 Формирањ вршњачког тима; 

 Укључивање ученика петог разреда у Вршњачки тим; 

 Договор о терминима за састанке вршњачког тима; 

 Ученици шестог, седмог и осмог разреда помажу укључивање ученика петог разреда у Тим. 

 Реализација радионица које имају за циљ да ученици петог разреда кроз игру науче шта је сарадња, шта су вредности 

које треба ценити и неговати и како да планирамо акције којима ћемо школу учинити сигурнијим местом. 

 Радионице: „ Ми заједно“, „ Ја, ми и он“, „ Шта верујем, шта ценим“. „ Насиље шта са њим“.... 

 Осмишљавање тема за обрађивање кроз акције које ће Тим спроводити током другог полугођа. 

 Осмишљавање и украшавањ кутка школе који сликом и речи говори о поштовању, лепом понашању и свим оним 

вредностима за који се Тим залаже. 

 Како се заштитити од вршњачког насиља на интернету. 
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 Реализација акције које је самостално осмислио Вршњачки тим, уз подршку и помоћ координатора. 

 Учешће у обележавању планете Земље- или нека  друга идеја ученика 

 Евалуација рада вршњачког тима 

 Извештај о раду Тима 

 Подношење извештаја о раду Тима Наставничком већу. 
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27.16 ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ДЕЦИ ИЗ ДЕПРИВИРАНИХ СРЕДИНА КА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ  
 

Овај програм подршке представља другу фазу пројекта “Заједно ка средњој школи – Подршка деци из осетљивих група у 

преласку у средњу школу”. Прва фаза пројекта је трајала од јануара 2017. године до децембра 2019. године, и реализовала се током 

школске 2017/2018. и 2018/2019. годину. Друга фаза пројкета траје од децембра 2019. године и реализује се током школске 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 године. 

ЦИЉ:  

Повећање броја ученика из осетљивих група који настављају образовање на средњошколском нивоу.  

ЗАДАЦИ:  

Јачање капацитета школе за спровођење квалитетног образовања за ученике из осетљивих група у преласку у средњу школу; 

Јачање капацитета партнерске средње школе за пружање подршке ученицима, као и јачање капацитета локалних актера да разумеју, 

идентификују и подрже ученике из осетљивих група у превазилажењу изазова са којима се сусрећу на свом образовном путу.; 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Наставак пројектних активности. Чланови тима за спровођење пројекта 

„Заједно ка средњој школи“ Подршка 

деци из депривираних средина ка 

преласку у средњу школу 

Током  школске године 

Разрада и финализација плана извођења 

активности и буџета 
Директор и чланови тима Септембар 

Стручно усавршавање наставника – 

планирање и реализација 
Наставници Једном годишње 

Идентификација ученика Разредне старешине, стручни сарадници Септембар 

Израда планова транзиције (ПТ) Разредне старешине, спољашњи 

сарадник ЦОП-а и чланови тима 
Октобар 

Праћење и ревизија ПТ Наставници и чланови тима Током  школске године 
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Активности професионалне орјентације Чланови Тима за Професионалну 

орјентацију, чланови Тима за 

Професионални  развој и чланови тима 

за спровођење пројекта „Заједно ка 

средњој школи“ Подршка деци из 

депривираних средина ка преласку у 

средњу школу 

Планирање и спровођење припреме за 

завршни испит 
Наставници 

Током  школске године 

Сарадња са локалном заједницом Разредне старешине и чланови Тима за 

Професионални  развој и чланови тима 

за спровођење пројекта „Заједно ка 

средњој школи“ Подршка деци из 

депривираних средина ка преласку у 

средњу школу 

Сарадња са родитељима 

Сарадња са средњим школама 

Хоризонтално учење наставника Наставници и спољни сарадник ЦОП-а Друго полугодиште 

Реализација међупредметне теме у 

седмом и осмом разреду 
Наставници и спољни сарадник ЦОП-а Током школске године 

Мониторинг и евалуација Наставници и чланови тима за 

спровођење пројекта „Заједно ка 

средњој школи“ Подршка деци из 

депривираних средина ка преласку у 

средњу школу 

На сваки месец 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА 

Праћење остваривања је континуирано и врши се кроз праћење и анлизу школске документације, као и кроз посете и праћење 

ваннаставних активности, кроз анализу и праћење остваривања планова транзиције. 
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27.17 ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРЕМОШЋАВАЊА ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈУ  ДЕЦУ У 

СРБИЈИ 
 

Пројекат, који се реализује у оквиру шире иницијативе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Европске уније и 

УНИЦЕФ-а. У оквиру пројекта се реализују обуке намењене унапређењу педагошких, психолошких и дигиталних вештина 
запослених. Основана је образовна дигитална  библиотека и клуб за учење.  

ЦИЉ:  

Спречавање дигиталног јаза и подржавање квалитетног образовања за ученике из осетљивих група у Србији у контексту 

КОВИД-19 пандемије. 

ЗАДАЦИ:  

Јачање компетенција запослених да подрже ученике из осетљивих група у учењу на даљину и на повећање квалитета 

образовања за све ученике; 

Осигурање потпуног обухвата ученика из осетљивих група учењем на даљину; 

Пружање додатне образовне подршке ученицима којима је потребна у оквиру клубова за учење. 

 
Активности Носиоци активности Време реализације 

Формирање Тима Клуба за учење и израда годишњег 

плана рада 

директор, стручна служба 

и наставници 
31. август 2021.год. 

Промовисање Клуба за учење кроз израду и дистрибуцију 

промотивних материјала и обавештења 

директор, 

тим КзУ, 

предметни-наставници, 

одељењске старешине, 

стручна служба 

континуирано током трајања 

пројекта 

Идентификација ученика којима је најпотребнија додатна подршка у 

учењу 

одељењске старешине, 

стручни сарадници, 

чланови тима КзУ 

септембар сваке школске године. 

идентификација ученика од 6. до 

8. разреда 

октобар сваке школске године 

идентификација ученика 5. 

разреда 

Процена потреба и израда индивидуалних планова подршке у учењу 

(индивидуализован план допунске наставе) за идентификоване 

педагошко-психолошка 

служба 

до 10. октобра. за идентификоване 

ученике 
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ученике од 5. до 8. разреда тим КзУ, 

тим за инклузивно 

образовање, 

предметни наставници 

 

континуирано по потреби за 

ученике који су накнадно 

идентификовани 

Састанци Тима Клуба за учење с циљем израде месечних 

(оперативних) планова и праћења реализације активности и мера 

подршке 

чланови тима Кзу и 

предметни наставници 

континуирано (најмање једном 

месечно) током целе школске 

године 

Идентификација ученика који могу пружати вршњачку подршку  

идентификованим ученицима и координирање вршњачком 

подршком 

ученици, наставници 

континуирано у складу са 

потребама дефинисаним месечним 

планом рада КзУ 

Остваривање активности подршке у учењу у складу са месечним 

плановима рада КзУ 

наставници, вршњаци, 

ученици 

континуирано током целе школске 

године 

Снимање часова у оквиру КзУ 
тим КзУ, педагошко-

психолошка служба 

континуирано током целе школске 

године 

Достављање података потребних за праћење и евалуацију 

активности по захтеву Центра за образовне политике (ЦОП) 
тим КзУ 

континуирано током целе школске 

године 

Онлајн сусрети са осталим пројектним школама (хоризонтално 

учење) с циљем идентификације примера добрих пракси, изазова у 

раду и унапређивања рада Клуба за учење (у складу са планом који 

доставља ЦОП) 

тим КзУ 

Након сваког полугодишта 

(укупно 2 сусретау току школске 

године) 

Стручно усавршавање запослених кроз пројектне онлајн обуке 

наставници 

стручни сарадници 

педагошки асистент 

Према плану Пројекта (12 дана 

онлајн обуке до марта 2023. 

године) 
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Обука педагога и и психолога школе за примену Програма пружања 

психосоцијане подршке за најугроженије ученике 

Активност у оквиру компоненте пројекта коју реализује Педагошко 

друштво Србије и Друштво психолога Србије 

педагог и психолог-

директно 

одељењске старешине-

индиректно 

До половине септембра 

2021.године 

Остваривање активности пружања континуриане психосоцијалне 

подршке за најугроженије ученике и њихове родитеље  

Активност у оквиру компоненте пројекта коју реализује Педагошко 

друштво Србије и Друштво психолога Србије 

Управљање радом БДТ 

педагог и психолог, 

одељењске старешине, 

ученици и родитељи 

Од октобра 2021. континуирано, 

током трајања пројекта 

Достављање података потребних за праћење и евалуацију 

активности по захтеву ЦОП-а 

ученици, 

наставници, 

родитељи 

Континуирано 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА 

Праћење остваривања је континуирано и врши се кроз праћење и анлизу школске документације, као и кроз праћење рада 

клуба за учење.  
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27.18 ТИМ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ЕРАЗМУС  + 
 

Еразмус + је програм Европске уније намењен подржању образовања, обуке, омладине и спорта у Европи, а који је отпочео 

јануара 2014. године. Овај програм пружа могућност за широк спектар организација, провајдере образовања и обуке, групе експерата, 

истраживачке организације и приватна предузећа. 

Циљеви програма Ерасмус + у области образовања и обуке су: унапређење и подршка развоја на свим нивоима образовања и 

обуке; ојачање везе између формалног и неформалног образовања и учења; побољшање сарадње између образовања и тржишта рада; 

стварање додатне вредности за европско образовање и европско димензионирање у образовању; да подржи сарадњу између земаља 

које учествују у дефинисању политике образовања. 

Општи циљ Програма је да, кроз целоживотно учење, подржи образовни, професионални и лични развој људи у области 

образовања, обука, омладине и спорта. 

Циљеви рада школског Тима за учешће у пројектима Еразмус+ пројекта 

 унапређење квалитета у раду, активностима и пракси и отварање ка новим актерима у различитим секторима; 
 изградња капацитета школе за сарадњу на међународном нивоу; 
 омогућавање трансформације и промене (на индивидуалном, организационом и секторском нивоу), водећи ка 

побољшању и новим приступима 
 јачање капацитета запослених у школи кроз сарадњу са другим школама и размену примера добре праксе 

 јачање потенцијала за активно учешће ученика у цивилном друштву као и на развој солидарности и разумевања међу 

културама 

 Активност тима:  

 Формирање тима 

 Израда Плана рада/ Писање и усвајање плана рада и активности тима 
 Радионице у ораганизацији Темпус-а за писање пројекта 
 Обука (семинари) 

 Предлог пројекта којим ће школа аплицирати на конкурсу КА1 Краткорочни пројекти мобилности у области општег 

образовања 
 Планирање пројекта и тражење партнера 

 Успостављање контакта са школом партнером и посета партнера 
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 Писање пројекта  
 Аплицирање на конкурсу 

 Имплеметација пројекта 
 Планирање пројекта за наредни конкурсни рок и тражење партнера 

Носиоци активности: чланови тима, чланови Наствничког већа који учествују у пројекту 

Место реализације: школа,  Фондација Темпус, Београд, партнерске организације  

Начин праћења: 

 број партнерских школа ван државе 

 број предлога пројекта 

 број учесника пројекта 

 евалуација стечених знања на различитим обукама ученика и наставника 

 материјал  и производи настали током реализације пројекта 

 материјалан на сајту школе и Фејсбук налогу 

 промоција примера добре праксе 
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27.19 ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ/  МЕЂУПРЕДМЕТНА ТЕМА ЗА 7.  РАЗРЕД 
 

Назив школе и место ОШ “Вук Караџић“, Житковац 

Разред и одељења у 

којима ће тема бити 

реализована 

VII1, VII2, VII3, VII4 

Наставни предмети 

који учествују у 

реализацији теме 

Биологија 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Математика,  

Енглески језик  

Име и презиме 

наставника који 

учествују у 

реализацији теме 

Учешће наставника који предају у седмом разеду 

Трајање реализације 

теме и планирано 

време за реализацију 

Четири недеље, 18 часова   (мај): 

Биологија  - 4 часа 

Историја -  4 часа 

Математика 4-5 часова (по део часа) 

Енглески језик – 3 часа 

Српски језик – 3 часа 

Назив теме ПАНДЕМИЈЕ И ЧОВЕЧАНСТВО 

Циљ реализације теме Упознавање ученика са узроцима пандемија и њеним последицама на човечанство у прошлости и 

садашњости, мерама превенције и заштите, а ради подстицања критичког мишљења ученика о 

карактеристикама вируса, значају имунитета и вакцинације, као и оспособљавања ученика за примену 

мера заштите у садашњим пандемијским условима. 

Исходи  Биологија 

− објасни грађу и улогу вируса; 

− наведе по чему се вируси разликују  од осталих организама; 

− опише начин размножавања вируса; 

− именује обољења која изазивају вируси; 
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− предлажи мере  за заштиту од вирусних инфекција; 

− објасни имуни одговор и значај имунитета за очување здравља организма; 

− разликује типове имунитета на одговарајућим примерима; 

− изрази своје мишљење о значају вакцинације; 

− аргументује предности вакцинације; 

− разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава које се односе на заразне болести                                

( епидемије и пандемије). 

Српски језик и књижевност: 

- напише једноставнији аргументативни текст позивајући се на чињенице;  

- говори на задату тему поштујући књижевнојезичку норму; 

- препозна нелинеарне врсте текстова; 

- препозна графикон, табелу, легенду, мапу ума; 

- самостално формира графикон, мапу ума према добијеним подацима 

- слушајући непознати текст (домаћи задатак) издвоји битно од небитног за израду графикона 

или табеле 

Историја 

– описује улогу међународних организација у свету у различитим историјским периодима; 

− из историјске перспективе објашњава узроке и последице глобалних феномена као што су 

унутрашње и спољашње миграције, болести и епидемије 

− доводи у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима; 

− прави, самостално или у тиму, презентације о одабраним историјским темама повезујући 

кључне текстуалне податке и визуелне информације; 

Maтематика 

- састави анкету; 

- успешно спроведе анкетирање на задату тему, на прикладном узорку; 

- одреди средњу вредност датих података; 

- одреди медијану датих података; 

- одреди мод датих података; 

- графички представи податке; 

- изводи закључке на основу добијених статистичких показатеља; 

- презентује резултате добијене обрадом података. 
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Енглески језик  

- разликује и усвоји лексику везану за пандемије 

- чита и одговара на питања везана за краће садржаје на задату тему 

- усвоји лексику којом изражавамо став, слагање и неслагање 

- износи своје лично мишљење и став према тренутној ситуацији у вези пандемије корона 

вирусом уз помоћ претходно усвојених језичких модела 

Опште 

међупредметне 

компетенције 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Одговорно учешће у демократском друштву; 

- Рад са подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Сарадња; 

- Комуникација; 

- Решавање проблема; 

- Компетенција за учење  

- Естетичка компетенција; 

Образовни стандарди 

постигнућа 

БИ.1.5.4. БИ.2.5.4. БИ.3.5.4.  БИ.1.5.3. ИС.1.1.9. ИС.1.2.1. ИС.2.1.3. ИС.2.1.4.  

ИС.2.2.2.ИС.3.1.6. МА 1.5.2. МА 1.5.4. МА 2.5.3. МА 2.5.4. МА 3.5.1. МА 3.5.2.  

МА 3.5.3. СЈ.1.1.5. СЈ.1.1.6. СЈ.1.1.8. СЈ.1.2.3. СЈ.2.2.1. СЈ.3.1.4. СЈ.3.2.2.  

ПСТ.1.1.5. ПСТ.1.1.14. ПСТ.2.1.4. ПСТ.2.1.16. ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3.  

Кључни појмови 

садржаја теме 

пандемија 

епидемија 

вируси  

бактерије 

заразне болести 

вакцина 

вакцинација 

имунитет 

осећања/емоционалне реакције 

миграције становништва 

План реализације теме 

Припремне  Упознавање Наставничког Већа са темом и начином реализације 
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активности и 

планирано време 

изражено у минутима 

 Договор наставница о временском усаглашавању рада на теми, методама, техникама, 

активностима ( Тим за међупредметне компетенције у школи) 

 Истраживање у литератури, на интернету, селекција материјала као основе за рад са ученицима 

 Дефинисање задатака, тема за истраживање, рад ученика 

 

Теме и задаци за рад ученика су: 

 

Биологија 

1. Појам епидемије и пандемије 

2.  Грађа и разноврсност облика вируса  

3. Размножавање вируса  

4.Анализа табеле вирусних болести  

5.Како се наше тело бори против вирусних инфекција 

6. На које начине можемо ојачати имунитет 

7. Вакцине и вакцинације 

8. Вакцинација кућних љубимаца  

 

Историја  

1. Црна смрт 14 век 

2. Антонинијева куга 

3. Велика Лондонска куга 

4. Италијанска куга 17 век 

5. Пандемија колере – Индија 

6. Јустинијанова куга 

7. Пандемија туберкулозе 

8. Мексичка куга 

9. Шпанска грозница 

 

Српски језик 

- Ја у пандемији 

Eнглески језик 

1. Рад на оригиналном тексту везаном за пандемије 
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2. Разлике између (OUTBREAK, EPIDEMIC, PANDEMIC) 

3. Усвајање новог вокабулара везаног за превенцију и разумевање прочитаног 

4. Краћи осврт на најсмртоносније пандемије кроз историју човечанства 

5. Рад на лексици којом изражавамо став, слагање и неслагање 

Математика 
1. Статистика кроз пандемију КОВИДа-19 у општини Алексинац 

2. Статистички осврт на пандемије кроз историју 

3. Графички приказ осећања током пандемије КОВИДа-19 

Уводне активности и 

планирано време 

изражено у броју 

часова 

Активности наставника 

Сваки наставнику оквиру свог наставног предмета:  

- упознаје ученике темом из угла свог наставног педмета и и начином рада 

 

 Биoлогија 

Уводни део 15  минута  на првом часу. 

- Отварање дискусије с ученицима о примени различитих знања о вирусима (Зика, ХИВ, ханта вирус,  

птичијег грипа, свињски грип, инфлуенца, врста еболе, денга вирус, вирус богиња, COVID-19..), 

имунитету и вакцинама 

- Кроз дијалог подстаћи ученике да изнесу сопствена сазнања из дневне штампе, телевизијских 

емисија, филмова или са интернета о вирусима, болестима које изазивају, заштитом од вируса. 

- Постављањем питања подсетити ученике на градиво из претходних разреда:  

 Који су путеви преношења заразних болести?  

 Шта је епидемија а шта пандемија? 

 Које болести изазивају бактерије? 

 Како се контролишу и лече бактеријске инфекције? 

 

Историја - на првом планираном часу 20 минута 

- формира групе водећи рачуна о брзини напредовања ученика, начинима на који уче, 

интересовањима и потребама, 

- у договору са ученицима врши расподелу тема по групама и упућује их у истраживање као и на 

изворе информација; 
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пружа подршку ученицима у процесу истраживања. 

 

Српски језик (Планирано време: 15- ак минута првог планираног часа) 

- Разговор са ученицима о пројектној активности коју ћемо у наредном периоду реализовати 

- Задавање теме коју ће ученици да напишу код куће, а читаћемо на часу 

- Објашњења у вези са темом Ја у пандемији: важно је да приликом писања задатка највећу пажњу  

ученици поклоне описивању и издвајању својих осећања у време трајања пандемије (страх, 

збуњеност, туга, одмор, умор, жеља за учењем, одбојност према учењу и сл.) 

 

Енглески језик 

- Прави увод у међупредметну тему истичући значај здравља у оквиру назива 5.теме у уџбенику 

(Health is Wealth-Здравље је богаство)  

- Позива ученике да изнесу своје мишљење у вези здравља  

 

Математика  
- упознаје ученике са појмовима средње вредности, учесталост податка, медијане и мода и како 

се дати статистички показатељи одређују 

- обнавља са ученицима начине графичког приказа података 

- упознаје ученике са темом и начином рада 

- представља КОВИД-19 из угла математике (приказ израђеног модела корона вируса као 

композицију разних геометријских фигура)-заједнички рад наставника и изабране групе ученика 

- формира групе водећи рачуна о брзини напредовања ученика, начинима на који уче, 

интересовањима и потребама 

- у договору са ученицима врши расподелу тема по групама и упућује их у статистичку обраду 

података као и на изворе информација 

- пружа подршку ученицима у процесу планирања 

 

Активности ученика 

 

Биологија 

- наводи примере 

- дискутује; 
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- слуша примере других ученика. 

 

Историја 

- врше поделу задатака унутар групе и праве план рада; 

- истражују на основу добијених извора (на интернету и у литератури), као и оних које су сами 

пронашли; 

- селектују истражени материјал и презентују га на групи; 

- на основу селектованог материјала припремају презентацију. 

 

Српски језик  
- активно слуша инструкције у вези пројектном темом Ја у пандемији  која ће се бити реализована у 

наредном периоду 

 - постављају питања за додатна појашњења 

 

Енглески језик 

- активно слуша увод у пројектну активност 

- износе своје мишљење 

- пажљиво слуша примере других ђака 

 

Математика 

- учествује у изради модела КОВИД-19 

- одговара на питања наставника и учествује у дискусији 

- даје промишњене одговоре на постављена питања 

- анализира и закључује 

- поставља питања 

- врши поделу задатака унутар групе и прави план рада 

- истражује на основу добијених извора (на интернету, у литератури, од локалне заједнице, 

резултати анкетирања о осећањима састављеним на часу српског језика) као и оних који су сами 

пронашли 

 

Главне активности и 

планирано време 
Активности наставника 
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изражено у броју 

часова 

Биологија- 3 часа 

- Уз помоћ схема из дигиталног уџбеника објашњава грађу и разноврсност облика вируса као и 

процес размножавања вируса. 

Већина вируса су субмикроскопске величине 30-90 нанометара (nm), толико мали да могу да уђу у 

другу ћелију. Вирус се састоји од наследног материјала, DNK или RNK, који је обавијен заштитним 

омотачем, капсидом, изграђеним од беланчевина али и од других молекула. Преко свог наследног 

материјала вирус кодира ћелију домаћина за синтезу вирусних DNK или RNK, као и вирусних 

беланчевина, и тако је натера да произведе нове вирусе. Вируси морају да уђу у живу ћелију 

домаћина да би се размножиле. 

 Објашњава  како се наше тело  бори против вируса. 

Организам може на више начина да се заштити од вирусних инфекција. Када у наше тело уђе вирус, 

прво реагују бела крвна зрнца. Међутим уколико вируси наставе да се размножавају, у борбене 

редове ступају специјализовани тип лимфоцита (подтип белих крвних зрнаца) који имају  централну 

улогу у ћелијском имунитету. На сигнал који шаље једна врста лимфоцита, други тип лимфоцита 

почиње да ствараантитела које везује за вирусе. Лимфоцити никада „ не заборављају“ тип вируса 

на који су наишли, тако да брзо прелазе у акцију сваки пут када се вирус поново појави. Вируси грипа 

(инфлуенце) има много различитих типова, укључујући оне који се брзо мењају не дозвољавајући 

лимфоцитима да их препознају. Зато епидемиолози широм света будно прате еволуцију различитих 

типова вируса и на основу тога припремају нове вакцине. 

- Разговара са ученицима како се преносе вирусне инфекције; како се можемо заштитити од вирусних 

инфекција. Да ли  требало да узимамо антибиотике током  вирусних инфекција? 

Вируси се могу преносити ваздухом, храном, водом или контактом с оболелом особом ( нпр.  

дирекним комтактом-путем ситних капљица и секрета, кијањем), преко крви или додиром са 

предметом на којима су се задржали вируси. 

Мере превенције су : 

 јачање имунског система здравом храном богатом већем и поврћем, дужим шетњама на чистом 

ваздуху и свакодневним умереним физичким активностима; 

 вакцинација-вакцина делује против сојева вируса који има у њој, међутим какосојеви вируса 

мутирају, потребно је стално мењати састав вакцине;  
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 често провертравање просторија у којима се дуже борави; 

 хигијена руку и тела; 

 хигијена предмета за личну хигијену ( нпр. пешкира); 

 хигијена прибора за јело; 

 редовно и довољно време за одмор и сан. 

Навести да се антибиотиги се користе у лечењу бактеријских инфекција. 

- Подстиче кративно и критичко мишљење ученика користећи различите задатке и додатне садржаје 

из дигиталног уџбеника (нпр. Додатни садржај: 

 –Шта мислиш ... Да ли рачунарски вирус има сличне особине као вирус који изазива болест 

домаћина. Објасни. 

 -Шта мислиш... Да ли би без вируса живот на Земљи био потпуно друкчији? Образложи своје 

мишљење. 

Објашњава три линије одбране од патогена позивајући се на имунитет. 

Код већине животиња сусрећу се три начина одбране од инфекција. Два се активирају сваки пут 

када је организам нападнут без обзира на врсту патогена, трећи је специфичан јер реакција 

организма зависи од врсте „ непријатеља“.  

 Прва линија одбране је кожа и слузокожа; 

 Друга линија одбране чине бела крвна зрнца- макрофаги; 

 Трећа борбена линија су лимфоцити који као одговор на страна тела стварају антитела. 

Приказује ученицима видео о одбрани од инфекција и покреће дискусију о имуном одоговору код 

човека и других органима, ко учествују у имунитету, као и о различитим типовима имунитета. 

Способност организма да се одупре у одбрани од инфекције назива се имунитет. Према начину на 

који се стичу постоје два типа имунитета: активни се стиче активном заштитом самог 

организма, а пасивни активношћу имунског система другог организма. 

- Показује ученицима видео о вакцинацији и позива ученике да критички преиспитају пример 

доктора Едварда Џенера који је у потрази за вакцином извео је експеримент на дечаку од осам година 

из сиромашног слоја друштв, чиме је ставио  у опасност живот детета, а не свој како су то радили 
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многи научници пре њега који су имали осећај за етику и хуманост и поштовали Хипократову 

заклетву. 

 -Даје упутства за израду модела вируса. 

Креативна биологија Ученици имају задатак да  од различитих материјала ( чачкалице, глинамол, 

пластелин, дрвеништапићи, спирале..)  направе модел вируса и припреме моделе за изложбу. 

 

Историја - на другом и трећем планираном часу по 20 минута 

- У договору са ученицима креира амбијент и проналази термин за презентовање радова ученичких 

група (посебно важно јер у једном одељењу седмог разреда не предајем али планирам посету са 

ученицима и радовима). 

- Прати презентације и излагање ученика 

- Након сваке групе и презентовања рада покреће разговор, дискусију на нивоу одељења уз стални 

осврт на тренутну ситуацију са КОВИД19 

- Заједно са ученицима листа и бележи кључне појмове након презентација. 

 

Српски језик (два целовита  планирана часа: 2. и 3. час) 

- Упућује ученике да прате сваки домаћи задатак на тему Ја у пандемији који буде прочитан и да 

записују у свеске осећања која се буду помињала у задатку 

- Записује у табелу на табли осећања  

 

Енглески језик 

- дели ученике у 4 групе 

- представља аутентичан текст на тему пандемије и свакој групи додељује један део који ће они 

обрадити 

- истиче и објашњава значење кључних  речи и израза 

- прати рад сваке групе која преводи свој део текста 

- даје потребну подршку да ученици могу одговарати на питања ученика из других група која се 

тичу њиховог дела текста 

- подстиче ученике да употребе нову лексику у сопственим примерима  

- пружа додатну језичку потпору којом изражавамо ставове, слагања и неслагања у вези 

заједничке теме 
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- објашњава да је израда Ковид 19 пиктограма финални продукт који ће ученици радити у 

оквиру својих група  

 

Математика 

- указује ученицима на начин бележења прикупљених података у облику погодном за даљу 

обраду (табела) 

- заједно са ученицима на примеру илуструје поступке одређивања процентуалног удела, 

минимума, максимума, средње вредности, медијане и мода за скуп података једне променљиве 

- обилази групе ученика, саветује их, одговара на питања, евентуално даје сугестије и отклања 

недоумице и несугласице између ученика 

 

Активности ученика 

 

Биологија 

- прати упутства наставника; 

- одговара на питања; 

- слуша одговоре других ученика; 

- анализира и закључује; 

- чита своје одговоре; 

- дискутује; 

- анализира и упоређује са одговорима других ученика 

- израђују моделе вируса 

Историја 

- Презентују своје групне радове 

- Описују кључне појмове (пандемије кроз историју, тренутно стање, миграција становништва, важни 

догађаји и личности.....) 

- Објашњавају повезаност пандемија са великим и важним историјским догађајима (Велики рат-

шпанска грозница; Венеција, трговачка лука- италијанска куга; Јустинијанова освајања- куга, итд.) 

- Износе начине на које су се људи штитили од заразних болести некада и повезују са садашњицом 

- Учествују у разговору, дискутују, износе своје идеје, запажања и ставове које аргументовано 

образлажу 
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Напомена: међупредметна тема Пандемије и човечанство има своју подтему бар за историју која 

гласи ТИ СИ МНОГО ВИШЕ ОД ОНОГА КРОЗ ШТА ПРОЛАЗИШ из простог разлога јер историја 

показује да све што је дошло прошло је, па тако и ово сада ☺ 

 

Српски језик 

- Читају домаће задатке на тему Ја у пандемији 

- Слушају задатке 

- Праве листу осећања 

 

Енглески језик 

- у својим групама прате како наставник додељује свакој групи одређени део текста 

- бележе значење кључних речи и израза 

- у оквиру своје групе преводе свој део текста 

- смишљају питања за друге групе у вези заједничког текста 

- одговарају на питања ученика других група 

- дају своје примере са новом лексиком 

- изражавају своје ставове, слагање или неслагање у вези конкретних исказа у оквиру дате теме  

- раде у својим групама на изради финалног продукта (Covid 19 pictograms) 

 

Математика 

- одговара на постављена питања наставника и учествује у дискусији 

- даје промишљене одговоре на постављена питања  

- анализира и закључује 

- поставља питања 

- распоређује се у дату групу по упутству наставника 

- рачуна процентни удео, минимум, максимум, средњу вредност, медијану и мод за скуп 

података дате променљиве 

- бележи у табели добијене резултате 

- изводи закључке 

- учествује у креирању продукта своје групе  

- сарађује са члановима своје групе 

- израђује графике и дијаграме 
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Завршне активности и 

планирано време 

изражено у броју 

часова 

 

Активности наставника 

 

Биологија 

1 час самоевалуација и припрема изложбе модела вируса. 

- Рекапитулација и самоевалуација наставне јединице као провера остварености исхода кроз 

одговарање на питања или петнесто минутног теста. 

- Рекапитулација и самоевалуација наставне јединице као провера остварености исхода кроз 

прављење шеме усвојеног садржаја, као једне од техника учења, користећи кључне појмове. 

*активности ученика и наставника  и детаљно су разрађене у дневним припремама. 

 

Српски језик (15-ак минута на крају 3. планираног часа) 

- Пита ученике како су се осећали док су писали задатке, шта им је правило потешкоће или шта им је 

било тешко да искажу 

- Резимира табелу осећања на табли 

- Разговор са ученицима о томе ко би којим нелинеарним текстом желео да се изрази 

- Активира дигитални уџбеник стр. 187  

- Даје инструкције ученицима да издвојена осећања прикажу у форми мапе ума.  

- Напомиње да ће нелинеарне текстове израђивати на часу математике (графикон) 

 

Енглески језик 

- сумира досадашње активности 

- позива ученичке групе да преставе своје пиктограме на тему Ковид 19 

- издваја и наглашава критеријуме за анализу и вредновање ученичких радова 

 

Математика 

- на час позива наставнике наставних предмета са чијим су садржајима теме истраживања у 

корелацији 

- указује ученицима шта треба вредновати у радовима ученика из других група (тачност 

исказаних тврдњи, спроведених израчунавања, прецизност у изражавању, јасноћа и занимљивост 

презентације) 

- наставник обавештава ученике да ће најквалитетнији радови бити презентовани на заједничкој 
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активности 

- учествује и сам у вредновању радова ученика 

 

 

Активности ученика 

 

Биологија 

- одговара на питања; 

- решавају  тест. 

- прави схему с кључним појмовима; 

- прати и записује упутства за домаћи задатак; 

- прави модел вируса од пластелина:  

- решавају  тест. 

- учествује у изложби најуспенијих радова. 

 

Српски језик 

- Исказују своја осећања и мишљења 

- Изјашњавају се о томе којим би се видом нелинеарних текстова најрадије изразили 

- Прате дигитални уџбеник 

- Израђују мапе ума на основу издвојених осећања 

- Слушају најаву за рад на часу математике 

 

Историја - на 4 плaнираном часу 15 минута 

- Износе идеје за уметничко изражавање које ће реализовати на часовима ликовног (нпр.  на крају 

теме на маскама ће нацртати, осликати неки од мотива предмета, укључених у ову тему). 

 

Енглески језик 

- презентују осталим групама своје пиктограме 

- дају критички осврт на приказ и садржај својих и радова других група 

 

Математика 

- са осталим члановима своје групе излаже резултате анкете и презентује резултате 
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истраживања 

- вреднује свој рад и рад вршњака из групе 

- вреднује презентације ученика других група 

Заједничка завршна 

активност 

(2 часа припрема и 

један час реализација) 

-Организовање изложбе радова и продуката ученика на нивоу школе на тему Пандемије и 

човечанство.  

-Уколико услови дозвољавају изложби би требало да присуствују ученици (7-ог и других разреда, 

чланови наставничког већа, представници савета родитеља, итд.  

-Изложба ученичких радова биће организована у мултимедијалној сали. Биће презентовани 

разноврсни радови од маски осликаних са мотивима предмета, модела вируса од пласетел пиктограме 

на тему Covid 19, заштита и превенција, мапе осећања, књиге ученичких радова.  

-Поред излагања финалних радова у простору, биће приказан и процес рада на међупредметној теми 

и форми одбарних фотографија од којих ће бити урађен слајдшоу, а који ће бити приказиван на 

видеобиму у мултимедијалној сали док траје изложба. 

Активности ученика, исходи, опште међупредметне компетенције 
 

Активности ученика Исходи Опште 

међупредметне 

компетенције 

-прати упутства наставника 

-повезују знања са већ стеченим у 

предходним разредима 

-одговара на питања 

слуша одговоре других ученика 

-дискутује 

-решава задатке 

-анализира и закључује 

 

- Истражују на основу добијених извора 

(инетрнет, литература из школске или 

градске библиотеке), као и из оних 

извора које су сами пронашли 

- Бирају , селектују материјал и праве 

-Препознаје најчешће болести, стања, деформитете и уме 

да примени мере превенције а посебно значај вакцинације у 

склопу тих мера; 

 

 У зависности од одабране теме ученици ће на основу 

понуђених и пронађених извора препознати којој 

историјској појави је реч и када су се те појаве одиграле. 

- на основу одабраних информација при изради 

презентација или паноа ученици ће моћи да закључе зашто 

је дошло до одређених историјских догађаја (пример 

миграција становништва на подручју Индије и Европе као 

главни узрок ширења заразних болести). 

 

-разумеју, усвоје и употребљавају нову лексику из циљане 

Компетенција за 

учење 
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презентације или паное све у 

зависности од својих ресурса и 

могућности (доступност интернету, 

умешност израде презентације). 

 

-Раде на оригиналном тексту везаном за 

пандемије,  

-Усвајају нови вокабулар везан за дату 

тему, као и лексику потребну за 

изражавање ставова (слагање-

неслагање) 

 

-одговара на питања наставника и 

учествује у дискусији;  

- даје промишљене одговоре на 

постављена питања; 

- анализира и закључује; -поставља 

питања 

- рачуна процентни удео, минимум, 

максимум, средњу вредност, медијану и 

мод за скуп података дате променљиве 

-израђује графике и дијаграме 

области 

 

-одреди средњу вредност, медијану, мод датих података 

-графички представи податке 

-одговара на питања; 

-слуша одговоре других ученика; 

- анализира и закључује 

- поштије мере које доприносе очувању 

здравља током пандемије 

-Износе начине на које су се људи 

штитили од заразних болести некада и 

повезују са садашњицом 

- Читају о начинима превенције и 

значају одговорног понашања према 

- Процењује када може сама себи да помогне и када је 

потребно потражити лекарску помоћ; 

-Наводе примере како су се људи у одређеним периодима 

штитили од заразних болести и повезују их са тренутном 

ситуацијом и пандемијом Ковид19. 

-Разумеју значај сопственог здравља и здравља других 

људи 

-Понашају се активно и одговорно у сузбијању заразних 

болести 

Одговоран однос 

према здрављу; 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

754 
 

здрављу 

-дискусија о вакцинацији кућних 

љубимаца 

-Уме да примени мере превенције а посебно значај 

вакцинације у склопу тих мера; 

Одговоран однос 

према околини; 

-дискутује 

- одговара на питања 

-слуша одговоре других ученика 

-анализура и упоређује са одговорима 

других ученика 

- активно учествују у раду и одговорно 

се односе према задужењима 

-истражује на основу добијених извора 

(на интернету, у литератури, од локалне 

заједнице, резултати анкетирања о 

осећањима састављеним на часу 

српског језика) као и оних који су сами 

пронашли 

-Вреднује различите животне стилове и утицај медија на 

понашање младих. 

-састави анкету 

-успешно спроведе анкетирање на задату тему, на 

прикладном узорку 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву; 

-користи дигитални уџбеник као извор 

информација, решава интерактивне 

задатке, прати додатне садржаје. 

 

- Изјашњава се о томе којим би се 

видом нелинеарних текстова најрадије 

изразио и образлаже избор 

 

-Активно ради нааутентичном тексу, 

-Усваја нови вокабулар 

 

- истражује на основу добијених извора 

(на интернету, у литератури, од локалне 

заједнице, резултати анкетирања о 

осећањима састављеним на часу 

 

- препозна нелинеарне врсте текстова; 

-Препознају кључне појмове 

-Усвоје битне информације 

-састави анкету 

-успешно спроведе анкетирање на задату тему, на 

прикладном узорку 

-одреди средњу вредност, медијану, мод датих података 

-изводи закључке на основу добијених статистичких 

показатеља 

-презентује резултате добијене обрадом података 

-графички представи податке 

Рад са подацима и 

информацијама; 
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српског језика) као и оних који су сами 

пронашли 

- рачуна процентни удео, минимум, 

максимум, средњу вредност, медијану и 

мод за скуп података дате променљиве 

- бележи у табели добијене резултате 

-изводи закључке 

- учествује у креирању продукта своје 

групе 

-израђује графике и дијаграме 

- са осталим члановима своје групе 

излаже резултате анкете и презентује 

резултате истраживања 

 

- прате дигитални уџбеник 

-истражује на основу добијених извора 

(на интернету, у литератури, од локалне 

заједнице, резултати анкетирања о 

осећањима састављеним на часу 

српског језика) као и оних који су сами 

пронашли 

- бележи у табели добијене резултате 

 

- разликује нелинеарне врсте текстова; 

-састави анкету 

-презентује резултате добијене обрадом података 

Дигитална 

компетенција; 

 

- Исказује осећања и мишљења 

- Учествује у мотивационом разговору, 

износу своја искуства о линеарним 

текстовима 

 

- Презентују своје групне радове 

 

-наводи примере 

- дискутује; 

- слуша примере других ученика. 

- напише једноставнији аргументативни текст позивајући 

се на чињенице  

- говори на задату тему поштујући књижевнојезичку 

норму; 

-Вреднује различите животне стилове и утицај медија на 

понашање младих. 

-презентује резултате добијене обрадом података 

-Негују културу комуникације 

-размењују ставове и мишљења 

Комуникација; 
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- аргументују предност вакцине 

 

- са осталим члановима своје групе 

излаже резултате анкете и презентује 

резултате истраживања 

 

-Слушају једни друге док износе 

ставове 

-Договарају се око израде пиктограма 

- Врше поделу задатака унутар групе и 

праве план активности 

- распоређује се у дату групу по 

упутству наставника 

-учествује у креирању продукта своје 

групе 

-сарађује са члановима своје групе 

- са осталим члановима своје групе 

излаже резултате анкете и презентује 

резултате истраживања 

 

-Прате упутства наставника у вези 

формирања група 

-Договарају се током рада у свакој 

етапи 

 

-изводи закључке на основу добијених статистичких 

показатеља 

-презентује резултате добијене обрадом података 

-негују лепе односе у оквиру група и целог одељења 

-умеју конструктивно да сарађују у изради задатака, као и 

финалног продукта-пиктограма 

Сарадња; 

 

- Слуша и анализира непознати текст 

(домаћи задатак), прави листу осећања 

 

 

- Бирају, селектују материјал и праве 

презентације или паное све у 

зависности од својих ресурса и 

могућности (доступност интернету, 

- издвоји битно од небитног за израду графикона или 

табеле, мапе ума 

- самостално мапу ума према добијеним подацима 

-одреди средњу вредност, медијану, мод датих података 

- графички представи податке 

-презентује резултате добијене обрадом података 

Решавање проблема; 
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умешност израде презентације). 

 

- рачуна процентни удео, минимум, 

максимум, средњу вредност, медијану и 

мод за скуп података дате променљиве 

-израђује графике и дијаграме 

- са осталим члановима своје групе 

излаже резултате анкете и презентује 

резултате истраживања 

- Бирај , селектују материјал и праве 

презентације или паное све у 

зависности од својих ресурса и 

могућности (доступност интернету, 

умешност израде презентације). 

 

-учествује у изради модела КОВИД-19 

из угла математике 

-израђује графике и дијаграме 

 

-Учествују у изради пиктограма 

 

- прави модел вируса од пластелина: 

- учествује у изложби најуспелијих 

радова. 

-графички представи податке 

-Примењују естетичке принципе у изради пиктограма 

Естетичка 

компетенција 

 

Методе и технике 

Методе Технике 

Биологија 

-Метода усменог излагања 

- метода разговора 

-метода демонстрације 

- хеуристичка метода 

- метода читања и рада на тексту. 

Биологија 

-посматрање 

-уочавање узрочно последничких веза 

-извођење адекватих закључака 

-давање конкретих примера 
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Српски 

- Монолошка 

- Дијалошка 

- Метода практичних радова 

 

Историја 

-Монолошка 

-Дијалошка 

-Демонстративна 

-Информационокомуникационе 

технологије 

- Метода рада на тексту 

-Метода израде практичних радова 

 

Енглески језик 

-Метода рада на тексту 

-Дијалошка 

-Метода практичних радова 

 

Математика 

- монолошка 

- дијалошка 

- илустративна 

- демонстративна 

- самостални рад 

- проблемска 

Српски 

- Осмишљавање задатака 

- Излагање 

- Прављење забелешки 

 

Историја 

Истраживање 

Тимски/групни рад 

Размена искуства 

Дебатовање 

 

Енглески језик 

-групни рад 

-размена искуства 

-’brainstorming’ 

 

Математика 

-истраживање 

-групни рад 

-вршњачко учење 

-размена искуства 

Начин провере остварености исхода 

Билогија 

Оствареност исхода и развијеност компетенција биће реализована: 

   -  посматрањем ученичког учешћа, закључивања и одговарања на постављена питања и захтеве; 

    -тачност решених задатака из  уџбеника и петнестоминутног теста; 
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    - фотографије настале током активности. 

Историја 

Ученици ће своје презентације или паное представити као заједничку акцију међупредметне теме, (ако време, ситуација са 

Ковидом допусти) у виду заједничког часа свих ученика седмог разреда са наставницама чији су предмети били укључени у 

међупредметну тему. Такође, ученици ће своје осликане, исписане и на други начин, креативно осмишљене маске проносати 

кроз школу на један дан. Оствареност исхода и развијеност компетенција ће такође бити проверени кроз часове утврђивања 

или систематизације након теме из историје која се односи на Први светски рат. 

Српски језик 

Ученици ће, након што осмисле и напишу свој задатак на тему Ја у пандемији, читати те домаће задатке на часу. Одабрани 

задаци биће штампани на тврдома папиру и од њих ће се направити «књига радова» за сваки разред. Радови у форми књиге 

биће приказани на изложби радова 

Матемарика 

Ученици ће на часовима математике израђивати графиконе што ће бити продукти рада који ће бити јавно представљени на 

изложби радова 

Енглески језик 

Ученици ће кроз израду пиктограма као финалног продукта међупредметне теме сублимирано показати примену стечених 

знања о значају здравља и одговорног понашања. Ово се нарочито односи на време актуелне пандемије и они ће својим 

пиктограмима јасно пренети поруку другима о томе колико је важно да се допринесе личним примером у борби против 

заразних болести. 
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28 НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Начин праћења остваривања школског програма 

 

Праћење остваривања школског програма је континуирани задатак чланова школског тима са циљем унапређења свух 

сегмената Школског програма. Задатак стручног актива за развој школског програма је да обезбеди самосталност и флексибилност 

наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука. Стручни актив за развој школског програма је 

размотрио више модела, односно могућности да се у школском програму прикажу циљеви, исходи,садржаји и актив је одлучио да 

начин планирања прилагоди својим потребама и прошири другим потребним елементима. 

Планирање и програмирање обавезних, обавезних изборних, изборних наставних предмета и осталих облика образовно-

васпитног рада извршио је по следећем моделу: наставне теме, исходи, садржаји, стандарди, међупредметно повезивање, начин 

остваривања, праћење и  вредновање наставе и учења. Сви елементи планирања биће конкретизовани кроз глобалне, оперативне 

планове и писане припреме. 

Праћење остваривања школског програма је континуирани задатак чланова школског тима са циљем унапређења свих 

сегмената школског програма  и реализује се на основу неколико елемената, који ће се разрађивати у поступку планирања, 

реализације и праћења. 

Садржај праћења остваривања школског програма: постигнућа ученика, оствареност исхода и стандарда, усклађеност исхода 

са садржајима и темама, адекватност наставних метода и наставна средства, временска динамика, усклађеност са узрасним и 

развојним карактеристикама ученика, фактори који подржавају реализацију планираног у школском програму и фактори који ометају 

реализацију планираног у школскомпрограму. 

Начин праћења остваривања школског програма: различите методе и технике оцењувања ученика, мерење постигнућа 

ученика, ученички радови, мерење задовољства ученика и наставника у раду, диференцирање различитих нивоа постигнућа и 

процењивања активности ученика. 

Инструменти за праћење остваривања школског програма: тестови, анкете, скале, процене, упитници, модели евалуације, 

извештаји о ученицима. 

Сарадници у тиму за остваривање школског програма: наставници, стручни сарадници, директор, школски тимови других 

школа, просвети саветници МПНТР-а, родитељи, институције које су задужене за унапређење праксе оцењивања и вредновања. 

Временска динамика праћења остваривања школског програма: месечна, класификациони период, током целе године. 

 

Директор школе           Председник Школског одбора 


