ОСНОВНА ШКОЛА „14. ОКТОБАР“ ДРАГИНАЦ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
(2021-2025)

ЈУН, 2021.

ОСНОВНА ШКОЛА "14. ОКТОБАР" У
ДРАГИНЦУ
Школа у Драгинцу почeла јe са радом далeкe 1839.
годинe и била јeдна од чeтири лучоношe у срeзу
јадарском. Настава јe почeла са јeдним учитeљeм у
јeдној учионици.
Школске 1960/61. године школа ја понела
данашње име ,,14.октобар,, Школи припадају и четири
издвојена одељења. Наше најстарије издвојено
одељење у Вeликом Сeлу почело је са радом 25. 10.
1925. године. Ступница је започела свој рад школске
1940/1941. године. Школско звоно је зазвонило први
пут у Цикотама 12. 3. 1945., а издвојeно одeљeње у Јарeбицама почело је са радом фебруара 1950. године.
У матичној школи данас има 4 одељења од првог до четвртог разреда и 6 одeљeња од петог
до осмог разрeда. У издвојеним одељењима Велико Село и Цикоте раде по два учитеља у
комбинованим одељењима, а у издвојена одељења Јаребице и Ступница су неподељена
школа са по једним учитељем.
Учeници овe школe постизали су значајнe рeзултатe на општинским, окружним,
рeпубличким и савeзним такмичeњима из свих наставно – васпитних области, а највишe
домeтe достигли су у знању матeматикe, освојивши два пута прва мeста на савeзном
такмичeњу у старој Југославији.
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА (2021 - 2025)
1. Закон о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'' 88/17, 17/18-др.закон, 10/19, 6/2020);
2. Закон о основном образовању и васпитању
(Службени гласник РС 55/2013, 101/17, 27/18 – др закон и 10/19);










Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за
први разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 10/2017, 12/2018, 15, 2018,
18, 2018, 1, 2019, 2/2020);
Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања(„Сл.Гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 16/2018 и 3/2019);
Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања(„Сл.Гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020);
Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања(„Сл.Гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2019, 6/2020);
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и
учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања ((„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 15/2018,
18/2018 и 3/2019, 4/2020);
Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разаред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РСПросветни гласник“, бр.18/2018);
Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РСПросветни гласник“, бр.5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020);
Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни
гласник“, бр.11/2019, 2/2020, 6/2020).
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ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

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 стилова живота, 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, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад,
способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег
живота;
12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и
пријатељства;
13) развијање позитивних људских вредности
14 развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за
живот у демократски уређеном и праведном друштву;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и
изражавање различитости;
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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.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Редни
број

А.ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено
васпитање
Дигитални свет1
УКУПНО А:
Б. ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ

9.
Редни
број

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Нед.
5
2
5
2
1
1
3

Год.
180
72
180
72
36
36
108

Нед.
5
2
5
2
2
1
3

Год.
180
72
180
72
72
36
108

Нед.
5
2
5
2
2
1
3

Год.
180
72
180
72
72
36
108

Нед.
5
2
5
2
2
1
3

Год.
180
72
180
72
72
36
108

1
20

36
720

1
21

36
756

1
21

36
756

1
21

36
756

Похађају ученици који су се у први разред основне школе уписали почев од школске 2020/21. године

1
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Верска настава/грађанско
1
36
1
36
1
36
1
36
2
васпитање
1
36
1
36
1
36
1
36
УКУПНО Б:
21
756
22
792
22
792
22
792
УКУПНО А + Б:
Редни
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми
број
Редовна настава
21
756
22
792
22
792
22
792
1.
Допунска настава
1
36
1
36
1
36
1
36
2.
3
Додатна настава
1
36
1
36
1
3.
4
Пројектна настава
4.
Настава у природи
7-10 дана годишње
7-10 дана годишње
7-10 дана годишње
7-10 дана годишње
5.
Редни
Остали облици образовно-васпитног рада
број
Час одељењског
1
36
1
36
1
36
1
36
1.
старешине
Ваннаставне активности
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
2.
Екскурзија
1-3 дана годишње
1-3 дана годишње
1-3 дана годишње
1-3 дана годишње
3.
1.

Ученик бира један од понуђених изборних програма
Додатну наставу у трећем разреду похађаће ученици почев од школске 2022/23. године
4
Похађају ученици који су у први разред уписани школске 2018/19. И 2019/20. године
2

3

6

ПРВИ РАЗРЕД
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ПРЕДМЕТ:СРПСКИ ЈЕЗИК
ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се
усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна,
филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР. ЧАСОВА

о
1.Почетно
читање и
писање

45

у/к укупно
45

90

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:

УЧЕНИКА

-разликује изговорени
глас и написано слово;
изговорене и написане
речи и реченице;

слуша,посматра,

- влада
основном
техником читања и
писања ћириличког
текста;
- разуме
оно
што
прочита;

манипулише
сликама,ређа
слагалице од

прича,практично
комуницира,

слова и слика,
именује и чита
слова,
прави речи од
слова,
прави од речи
реченице.
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НАСТАВНИКА

чита,усмено
излаж,
риказује моделе
, шеме,скице,
слајдове,
демонстрира,
описује,
образлаже

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

вежбе у посматрању (
визуелне вежбе ); вежбе у слушању (
акустичке вежбе ); развијање културе
усменог
изражавања; формирање и
усавршавање
културе практичног
комуницирања; усвајање и
развијање појма
реченице, речи и
гласа; - аналитичка,
синтетичка и
аналитичко синтетичка

чита текстове,
активно учествује
у причању,
користи дечију
штампу и
непознате
текстове
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вежбања; - лексичка
и синтаксичка
вежбања; моторичке вежбе дијалошка демонстративна –
илустритавна
- примена принципа
индивидуализације на
више нивоа( у
зависности од
предзнања ученика); вежбање се изводи
појединачно
шчитавањем и
логичким читањем; читање хорски
повремено ( у циљу
подстицања ученика
који заостају у
савладавању читања );
- гласно читање
протумаченог
текста, уз
аналитичку и
критичку процену; флексибилно читање
ванчитаначког

текста. преписивање,
диктат, одговарање
на питања,
допуњавање
реченица,
сатављање прича на
основу слика,
заједничко
препричавање и
први облици
самосталног писаног
изражавања -демонстративна текстуална дијалошка -учење
путем открића илустративна -игра
улога

2.Књижевност

35

10

45

- активно слуша и -чита текстове,
разуме
садржај
књижевноуметничко -увежбава
г текста који му се логично читање,
чита;
- препозна
песму, -преознаје
причу и драмски
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-чита,усмено
излаже,описује,
образлаже,
приказује
моделе,

- прилагодити
читање врсти
текста; - обим
тумачења текста
прилагодити
сложености његове

текст;
- одреди
главни
догађај,
време
(редослед догађаја) и
место дешавања у
вези са прочитаним
текстом;
- уочи ликове и прави
разлику
између
њихових позитивних
и
негативних
особина;
- изрази
својемишљење
о
понашању ликова у
књижевном делу;
- препозна загонетку и
разуме
њено
значење;
- препозна
баснуи
разуме
њено
значење;
- гласно чита,
правилно и са
разумевањем;
- тихо чита (у себи) са
разумевањем
прочитаног;
- пронађе
информације
експлицитно изнете
у тексту.
слуша
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књижевна дела и
њихове основне
карактеристике,
-доживљава и
разумева садржај
књижевних
текстова,

шеме ,скице,
слајдове,
демонстрира

унутрашње
структуре; повезивати и
груписати са
одговарајућим
садржајима из
других подручјаграматике,
правописа, језичке
културе - читање
наглас - усмерено
читање демонстративна текстуална дијалошка -учење
путем открића илустративна

интерпретативно
читање и казивање
књижевних текстова
ради разумевања и
доживљавања;
3.Језик

7

3

10

- примењује основна
правописна правила;
- пише читко и
уредно;
- писмено одговара на
постављена питања;
- спаја више реченица
у краћу целину;
- пише реченице по
диктату
примењујући
основна правописна
правила;
- разликује слово, реч
и реченицу;
- правилно изговори и
напише кратку и
потпуну реченицу
једноставне
структуре са
одговарајућом
интонацијом
односно
интерпункцијским
знаком на крају;
- правилно употреби
велико слово;
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-препознаје слова
, речи и реченице,
-игра се мењајући
гласове у
реченици,

-чита,усмено
излаже,описује,
образлаже,
приказује
моделе,

-вежба у
шеме ,скице,
изговарању
слајдове,
обавештења ,
питања,заповести, демонстрира
-вежбе у иговору
гласова ч,ћ,ђ,х,р
-препознаје слова,
речи и реченице

Вежбати изговор у
раду да би мисаоно
могли да уобличе
оно што описују; навикавати ученике
да локализују
временски,
просторно,узрочно
оно што описују - да
уоче битна својства
односно да разликују
битно од небитног у
процесу описивања;
- учити их да
формирају став однос према датој
појави; - предност
дати писменој
форми изражавања
због већег мисаоног
напора у овом виду
изражавања -демонстративна -

текстуална дијалошка - м.
писаних радова учење путем
открића

4.Језичка
култура

14

21

35

- учтиво учествује у
вођеном и слободном
разговору;
- обликује усмену
поруку служећи се
одговарајућим
речима;
- усмено препричава;
усмено прича према
слици/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
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-чита текстове,
-увежбава
логично читање, преознаје
књижевна дела и
њихове основне
карактеристике,
-доживљава и
разумева садржај
књижевних
текстова,
саставља
реченице,
прави самостални
речник,
саставња причу ,
пише честитке и

-чита,усмено
излаже,описује,
образлаже,
објашњава

Вежбати изговор у
раду да би мисаоно
могли да уобличе
оно што описују; навикавати ученике
да локализују
временски,
просторно,узрочно
оно што описују - да
уоче битна својства
односно да разликују
битно од небитног у
процесу описивања;
- учити их да
формирају став однос према датој
појави; - предност
дати писменој
форми изражавања
због већег мисаоног
напора у овом виду
изражавања --

-

Укупно

101

79

извођењу текста;
пажљиво и културно
слуша саговорнике;
слуша, разуме и
парафразира поруку;
писмено одговара на
постављена питања;
пронађе
информације
експлицитно изнете
у тексту.

писмо,
-решава ребус,
пише по диктату
аутодиктат

демонстративна текстуална дијалошка - м.
писаних радова учење путем
открића

180

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
У оквиру наставне теме Почетно читање и писање посебно ће се развијати међупредметна компетенција - Компетенција за
целоживотно учење.
У оквиру наставне теме Књижевност посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Компетенција за учење и
Естетичка компетенција
У оквиру наставне теме Језик посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Компетенција за учење, Рад са
подацима и информацијама
У оквиру наставне теме Језичка култура посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Компетенција за
учење,Сарадња и Одговорно учешће у демократском друштву.
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Образовни стандарди

Садржаји програма
ТЕМА
Основе читања и
писања

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

1СЈ.1.2.1.- влада основном
техником читања ћириличког
писма
1СЈ.1.3.8.- користи скроман фонд
речи (у односу на узраст);
правилно их употребљава
1СЈ.0.1.1- познаје основна начела
вођења разговора: уме да започне
разговор, учествује у њему и
оконча га; пажљиво слуша своје
саговор.
1СЈ.0.1.2.- користи форме учтивог
обраћања
1СЈ.0.1.6.- уме на занимљив начин
да почне и заврши своје причање
1СЈ.0.1.5.- уме самостално (својим
речима) да описује и да прича на
задату тему

Језик

1СЈ.1.3.4 употребљава велико
слово приликом писања личних
имена, назива места(једночланих),
назива школе
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте
15

НАПРЕДНИ НИВО

реченица по комуникативној
функцијиобавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности
Књижевност
-лектира

Језичка култура

1СЈ.1.5.2 препознаје књижевне
врсте (бајку и басну)
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај
и ликове (који су носиоци радње)
укњижевноуметничком тексту

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима
ћирилице

1СЈ.2.5.2. одређује
фолклорне форме (кратке
народне умотворине пословице,загонетке,
брзалице)

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније
закључке на основу текста,
обједињујући информације
изразличитих делова дужег
текста

1СЈ.2.5.5. уочава везе
међу догађајима (нпр.
одређује редослед
догађаја
укњижевноуметничком
тексту)

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује
догађаје и поступке ликова у
тексту

1СЈ.3.3.5.користи богат фонд
речи (у односу на узраст)

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним
реченицама једноставне структуре
1СЈ.1.2.6. разуме дословно
значење текста
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд
речи (у односу на узраст);
правилно их употребљава
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ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЦИЉ: Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању 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 сопственом језику и културном наслеђу.

ТЕМА/ОБЛАС
Т

БР. ЧАСОВА
У
К

Поздрављање и
предстваљање

Представљање
себе и других;
давање
основних
информација о
себи

1

5

О
Г
0

3

оста
ли
типо
ви
1

2

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

По завршетку теме
ученици ће бити у
стању да:

УЧЕНИКА

Разумеју једноставне
поздраве и реагују на
њих;поздраве и
отпоздраве користећи
најједноставнија језичка
средства;питају и кажу
како се зову.
Разумеју и именују бића
и предмете који се
односе на
тему;разумејуједноставн
е исказе који се односе
на поздрављање и
представљање;
поздрављају,
отпоздрављају,
размењују информације
личне природе (питају и
кажу како се зову);
разумеју једноставна
упутства и налоге и

Ученици уче и
увежбавају:
- изразе и
речи које се користе код
поздрављања,
представљања и
упознавања – Hello. I’m
(Miloš). Goodbye
Ученици уче и
увежбавају:
-препознавање и
именовање ликова из
уџбеника;
- изразе који се користе
за поздрављање,
представљање, и
основну друштвену
комуникацију са
вршњацима – I’m
(Miloš). Hello. Bye. How
are you? I’m fine thank
you.
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НАСТАВНИК
А

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВА
ЊА

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање

реагују на њих;
формулишу једноставна
упутства и налоге;
поштују правила учтиве
комуникације.

Разумевање и
давање
упутстава и
налога

Изражавање
припадања/
неприпадања и
поседовања/
непоседовања

5

3

2

6

2

4

- бројеви од 1 до 10;
- једноствне наредбе –
Stand up. Sit down. Clap.
Poit to … . Count to 10.
-слушају и глуме кратку
причу која се односи на
тему;
- развијају критичко
мишљење – пребројавају
предмете и повезују их
са бројевима.
Ученици уче и
увежбавају: - речи
којима се именују
школски предмети – bin,
board, chair, table, door,
window, picture;
- језичку структуру –
What’s this? It’s a …;
- дијалошки модел – It’s
for you. Thank you.
- слушају и глуме кратку
причу која се односи на
тему;
- развијају критичко
мишљење – групишу
појмове по сличности
Ученици уче и
увежбавају: - речи
којима се именују
играчке
- језичку структуру –
This is my / your …;

Препознају и именују
предмете из учионице;
разумеју једноставан
опис места; описују
место користећи
најједноставнија језичка
средства; разумеју
једноставна упутства и
налоге и реагују на њих;
формулишу једноставна
упутства и налоге; уоче
сличности разлике у
школском животу у
циљној култури и код
нас.
Препознају и именују
играчке; разумеју
једноставне исказе
којима се изражава
припадање; знају да
кажу чије је
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Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у

Исказивање
молбе,
захвалности и
извињења

нешто;изразе захвалност;
уоче сличности и
разлике у начину
разоноде у циљној
култури и код нас;
поштују правила учтиве
комуникације.

Тражење и
давање
информација
личне природе

5

2

3

Описивање
предмета;
изражавање
количина

5

2

3

Препознају и именују
школски прибор;
разумеју једноставне
исказе који се односе на
количине; изражавају
количине
најједноставнијим
језичким средствима;
разумеју једноставна
питања личне природе и
реагују на њих;
размењују информације
личне природе (питају и
кажу колико имају
година); уоче сличности
и разлике у изгледу
школског простора у
циљној култури и код
нас.
Препознају и именују
боје и облике; разумеју
једноставне описе
предмета и исказе који
се односе на изражавање
количина; описују

- дијалошки модел –
Here you are. Thank you.
- слушају и глуме кратку
причу која се односи на
тему;
- развијају критичко
мишљење – уочавају
делове целине.
Ученици уче и
увежбавају: - речи
којима се именује
школски прибор – bag,
book, lunch box, pencil,
pencil box, rubber, water
bottle;
- језичкe структурe –
How many…? How old
are you? I’m (six)
- слушају и глуме кратку
причу која се односи на
тему;
- развијају критичко
мишљење – сврставају
предмете у одређене
категорије, уочавају
делове целине.
Ученици уче и
увежбавају: - речи
којима се именују боје и
облици – blue, green,
orange, red, yellow,
circle, triangle, square,
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Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање
Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у

Описивање
места

Позив и
реаговање на

5

1

2

0

3

1

предмете и изражавају
количине користећи
најједноставнија језичка
средства; размењују
информације које се
односе на описе
предмета и количине;
уоче сличности и
разлике у начину забаве
вршњака у циљној
култури и код нас
Препознају и именују
домаће животињеи
појмове који се односе
на сеоско домаћинство;
разумеју једноставан
опис места; описују
место користећи
најједноставнија језичка
средства; уоче сличности
разлике у начину живота
у селу у циљној култури
и код нас.

Разумеју једноставан
опис предмета и места;
описују предмете и
20

rectangle;
- језичку структуру –
What colour is it / this?
It’s (yellow).
- слушају и глуме кратку
причу која се односи на
тему;
- развијају критичко
мишљење – уочавају
сличности и разлике и
делове целине
Ученици уче и
увежбавају: - речи
којима се именују
домаће животиње и
појмови везани за сеоско
домаћинство
-давање кратких
усмених описа живих
бића, предмета и места
- језичку структуру – Is
it a... ? Yes, it is. No, it
isn’t.
- слушају и глуме кратку
причу која се односи на
тему;
- развијају критичко
мишљење –
идентификују исте
појмове
Ученици уче и
увежбавају
-кратке једноставне

паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање

Наставник
надгледа,
проверава

Слушање,
реаговање на
команде,

позив у
заједничкој
активности

Пројекат
-Изражавање
количина.
-Описивање
живих бића

Честитање

места користећи
најједноставнија језичка
средства; разумеју позив
и реагују на њега;
упућују позив на
заједничку активност;
разумеју и поштују
правила учтиве
комуникације.

3

6

0

3

3

3

позиве на заједничку
активност
-упућивање и
прихватање/одбијање
позива на заједничку
активност, уз
коришћење
најједноставнијих израза
-давање једноставног
усменог одговора на
исказану молбу
Препознају и именују
Ученици уче и
бројеве до 10; разумеју
увежбавају: -бројеве
једноставне исказе који
до 10, школски прибор;
се односе на количине и - језичке структуре How
изражавају количине
many (buttons)? Three
једноставним језичким
(buttons). This is my
средствима.
number (four).
Опишу биљку користећи - речи и изразе који се
најједноставнија језичка односе на тему – jar,
средства; уоче сличности paper tissue, plant, bean
и разлике у начину
- језичку структуру –It’s
изучавања предмета у
green/thin…
циљној култури и код
нас.

разумевање,
упућује,
усмерава

изговарање,
разумевање

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава,
помаже
приликом
извођења
активности

Разумеју једноставне
честитке и одговоре на
њих; упуте једноставне
честитке; уоче сличности
и разлике у начину

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
рад у паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
решавање
„текућих
проблема“ у
разреду,
тј.договори и
мини-пројекти
Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
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Ученици уче и
увежбавају:
- изразе иречи којe се
односе на Божић –
reindeer, Father

прославе Божића и
Ускрса код нас и у ВБ.

Описивање
предмета

5

2

3

Christmas, present,
cracker, Christmas
stocking, Merry
Christmas;
- сличности и разлике у
начину прославе Божића
код нас и у ВБ;
- песму We wish you a
Merry Christmas;
- Божићне игре.
- изразе иречи којe се
односе на Ускрс –bunny,
daffodil, Easteregg,
chocolateegg, chick,
Happy Easter;
- сличности и разлике у
начину прославе Ускрса
код нас и у ВБ;
- песму Do the bunny
hop;
- Ускршње игре.
Препознају и именују
Ученици уче и
делове одеће; разумеју
увежбавају:
једноставан опис
- речи којима се именују
предмета; описују
делови одеће – jumper,
предмете користећи
shirt, shorts, skirt, socks,
најједноставнија језичка trousers;
средства; уоче сличности - језичку структуру –
разлике у начину
What colour is it/are they?
одевања у циљној
It's/They’re...
култури и код нас.
- кратку причу која се
односи на тему
-дечије песме и приче
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усмерава,
помаже у
прављењу
честитки

игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање,
певање,
прављење
честитки

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),

одговарајућег садржаја
-множину именица
book-books
Описивање
живих бића

Давање и
тражење
основних
информација о
другима

5

6

2

2

3

4

погађање,
препознавање

Препознају и именују
делове тела; разумеју
једноставан опис људи;
описују себе користећи
најједноставнија језичка
средства; уоче сличности
и разлике у начину
забаве и учења у циљној
култури и код нас.

Ученици уче и
увежбавају:
- речи којима се именују
делови тела – arms, ears,
eyes, feet, fingers, hands,
head, legs, toes, noes,
knees;
- језичку структуру –I’ve
got ten toes / two arms /
ten toes…;
- кратку причу која се
односи на тему
-дечије песме и приче
одговарајућег садржаја

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

Препознају и именују
чланове
породице;представе
чланове своје породице;
уоче сличности и
разлике у породичним
односима у ВБ и код нас.

Ученици уче и
увежбавају:
- речи којима се именују
чланови породице –
baby, brother, dad,
grandma, grandpa, mum,
sister,family;
-питања са Who/How
(old) Who’s this? It’s (my
aunt).
-личне заменице у
функцији субјекта- I,
you...He's /She's … You’re
… They’re… We’re –

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава
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Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање,
певање
Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност(сецк
ање, бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање

присвојне придеве- This
is my /your …
- кратку причу која се
односи на тему

Изражавање
допадања/
недопадања

5

2

3

Исказивање
потреба и
осећања

5

2

3

Препознају и именују
храну и пиће; разумеју
једноставне исказе за
изражавање
допадања/недопадања и
реагују на њих; траже
мишљење и изражавају
допадање/недопадање
једноставним језичким
средствима; разумеју
једноставно исказане
честитке и одговаре на
њих; упуте једноставне
честитке; уоче сличности
и разлике у начину
прославе рођендана у ВБ
и код нас.
Препознају и именују
речи које се односе на
тему; разумеју
свакодневне исказе у
вези сa непосредним
потребама и осећањима
и реагују на њих; изразе
основне потребе и
осећања кратким и
једноставним језичким
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Ученици уче и
увежбавају:
- речи којима се именује
храна – banana, biscuit,
carrot, orange,sandwich,
sweet, tomato,cake;
- изразе и речи које се
односе на рођендан –
birthday, candle, Happy
birthday to you / me;
- језичку структуру –I /
We like / don’t like +
израз yummy
- кратку причу која се
односи на тему.

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање

Ученици уче и
увежбавају:
- речи и изразе којима се
именују потребе и
осећања – cold, happy,
hot, hungry, sad, scared,
shy, sleepy, thirsty
- језичкe структурe –I’m
(hungry). Are you (cold)?
Yes, I am. No, I’m not.

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање,

Исказивање
положаја у
простору

4

2

2

УКУПНО

72

28
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средствима; уоче
сличности и разлике у
породичним односима у
ВБ и код нас.
Препознају и именују
речи које се односе на
тему; разумеју
једноставна обавештења
о положају у простору и
реагују на њих; траже и
пруже кратка и
једноставна обавештења
о положају у простору.

- кратку причу која се
односи на тему
-правила учтиве
комуникације
Ученици уче и
увежбавају:
- речи којима се именује
намештај и припадајућа
опрема – bed, blanket,
pillow, rug, shelf…
- предлози за место – in,
on, under
- језичку структуру –
Where is it? It's
in/on/under…
- кратку причу која се
односи на тему.

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује,
усмерава

бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање
Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање,
бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање

ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА
ЦИЉ:Циљ учења предмета математика 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
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вештине удаљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ
за даљи развој математичких појмова.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР. ЧАСОВА

о

у/к укуп
но

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:
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УЧЕНИКА

НАСТАВНИ
КА

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

1.ГЕОМЕТРИЈА

ПОЛОЖАЈ,
ВЕЛИЧИНА
И ОБЛИК
ПРЕДМЕТА

•
одреди међусобни
положај предмета и бића и
њихов положај у односу на
тло;
•
упореди предмете и
бића по величини;
•
уочи и именује
геометријске облике
предмета из непосредне
околине;
•
именује геометријска
тела и фигуре;
•
групише предмете и
бића са заједничким
својством;
•
сложи/разложи
фигуру која се састоји од
познатих облика;
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Посматра
,уочава,

усмерава,пока
зује,описује,обр
именује,упоређуј азе,
лаже,објашњ
разликује,посмат а-ва,приказује
ра,уочава,повезу моделе,шеме,ски
је
це
примењује
слајдове,филм
стечена знања,
ове,
координира,
демонстрира,
прати,сугерише

-посматрањем, опажањем
предмета и слика у
објективној стварности
уочавати боје и облике и
однос међу њима; стваралачке игре с циљем
одређивања положаја објеката
према себи; -на часовима
физичког увежбавати научене
релације; -увежбавање
остварити и путем цртежа демонстративна -дијалошка илусртативна -истраживачка
-уочавањем и именовањем
предмета класификовати их
стваралачке игре с циљем
утврђивања наученог;
остварити цртањем и бојењем
-

ЛИНИЈА

11 16

27

•
разликује: криву,
праву, изломљену,
затворену и отворену
линију;
•
црта праву линију и
дуж помоћу лењира;

Посматра
уочава,именује,
упоређује,
разликује,
примењује
стечена знања,
усмерава,прати,
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показује,опису -уочавање и препознавање
је,
линија на предметима у
окружењу -цртање линија
образлаже,об кредом по табли, бојицама по
јаш-њпапиру, фломастером по
ва,приказује
фолији -апликативно и
мографички приказивање
деле,шеме,ски унутрашње и спољашње
це
области; -концима у боји,
слајдове,филм лењиром уочавати, а затим
цртати линије и спајати тачке;
ове,
- увежбавање остварити
координира,
цртањем помоћу лењира и
слободном руком
демонстрира
- помоћу конаца у боји и
апликација упоређивати
линије по дужини; упоређивање предмета и
линија -- илустративнодемонстративна -дијалошка истраживачка

2.

Бројеви

57 89

146

•
броји унапред и
уназад и са прескоком;
•
прочита, запише,
упореди и уреди бројеве
прве стотине и прикаже их
на бројевнојправој;
•
користи редне
бројеве;
• разликује парне и
непарне бројеве, одреди
највећи и најмањи број,
претходника и следбеника;
• користи појмове:
сабирак, збир, умањеник,
умањилац, разлика;
• сабира и одузимадва
једноцифрена броја не
записујући поступак;
• сабира и одузима до 100
без прелазапреко десетице;
• раставиброј на сабирке и
примени замену места и
здруживање; сабиракаради
лакшег рачунања
• реши текстуални задатак
са једном операцијом;
•
разликује новчане
апоене до 100 динара и
упореди њихову вредност;
уочи правило и одреди
следећи члан започетог
низа;
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Посматра
уочава,
упорађује,
класификује,
закључује,
проверава
Сабира,одузима,
меморише,
примењује
решава
проблеме,
запажа,уочава,

показује,опису - опис скупа навођењем
је,
чланова или својства;
приказивање скупова. образлаже,об бројање унапред и уназад и са
јашпрескоком; разликовање
њва,приказује скупова са истим и
моразличитим бројем елем. деле,шеме,ски писање и читање бројева. це
приказивање бројева помоћу
слајдове,филм тачака на бројевној правој. упоређивање бројева.
ове,
користити ознаке , =. демонстрира. Сабирање и одузимање
природ. бројева:знаци + и -;
координира,
речи: сабирак, збир,
води ученика умањеник, умањилац, разлика,
већи за, мањи за. - кроз игру
кроз процес
уочавање улоге нуле откривања
одређивање непознатог броја у
приликом
једнакостима у вези са
решавања
сабирањем и одузимањем,
проблема
погађањем. - решавање
простијих задатака с
применом сабирања и
одузимања. - стваралачке игре
- илустративнадемонстративна-дијалошка

3.

Мерење и
мере

3

4

7

• прочита и користи
податке са једноставнијег
стубичног и сликовног
дијаграма или табеле;
•
измери дужину
задатом, нестандардном
јединицом мере;
•
преслика тачке и
фигуре у квадратној мрежи
на основу задатог упутства.

Упоређује,
мери и
процењује,
правимоделе
примењује
стечена знања,

показује,опису - Мерење предмета из
је,
околине; - Вежбање и
процењивање од ока; образлаже,об Претварање јединица у мање и
јашвеће јединице показати и
њва,приказује увежбавати на примерима модемонстратинма деле,шеме,ски експериментална -игра
це
слајдове,филм
ове,
демонстрира.
координира,
води ученика
кроз процес
откривања
приликом
решавања
проблема

Укупно

71 10
9

180
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
У оквиру наставне теме Геометрија посебно ће се развијати међупредметне компетенције - Компетенција за учење и
Компетенција за решавање проблема.
У оквиру наставне теме Бројеви посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Рад са подацима и информацијама,
Компетенција за решавање проблема и Дигитална компетенција.
У оквиру наставне теме Мерење и мере посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Рад са подацима и
информацијама и Комуникација.

Образовни стандарди

Садржаји програма
ТЕМА

ОСНОВНИ НИВО

Предмети у простору и
односи међу њима

1ма.1.2.1. уме да именује
геометријске објекте у
равни (квадрат, круг,
троугао.правоугаоник,
тачка, дуж. права,
полуправа )

Линија и област

МА.1.2.1. уме да именује
геометријске објекте у равни (
квадрат, круг, троугао,
правоугаоник, тачка, дуж,

СРЕДЊИ НИВО
1ма.2.2.1. уочава међусобне
односе геометријских
објеката у равни
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НАПРЕДНИ НИВО

права, полуправа и угао) и
уочава међусобне односе два
геометријска објекта у равни (
паралелност, нормалност,
припадност
Класификација предмета
према својствима

Природни бројеви до 100

1ма.2.2.1. уочава међусобне
односе геометријских
објеката у равни
1ма.1.1.1. зна да прочита и
запише дати број, уме да
упореди бројеве по величини
ида прикаже број на датој
бројевној полуправој
1ма.1.1.2. рачуна вредност
бројевног израза са највише
две операције сабирања
иодузимања
1ма.1.1.4. уме да на основу
текста правилно постави
израз са једном
рачунскомоперацијом
1МА.1.1.5. уме да решава
једноставне једначине;

1ма.2.1.1. уме да примени
својства природних бројева
(паран, неиаран.
највећи,најмањи, претходни,
следећи број) и разуме
декадни бројни систем
1ма.2.1.3. сабира и одузима,
рачуна вредност израза
1ма.2.1.4. рачуна вредност
израза с највише две
операције
1ма.3.1.4.. уме да решава
сложеније проблемске
задатке дате у текстуалној
форми
1ма.2.1.5. уме да решава
32

1ма.3.1.1. уме да примени
својства природних бројева
у решавању
проблемскихзадатака
3.1.2. зна својства операција
сабирања и одузимања и уме
да их примени.
1ма.3.1.4.. уме да решава
сложеније проблемске
задатке дате у текстуалној
форми

једначине
Мерење и мере

МА.1.2.2. зна јединице за
мерење дужине и њихове
односе; 1МА.1.2.3. користи
поступак мерења дужине
објекта, приказаног на слици,
при чему је дата мерна
јединица; 1МА.1.4.1. уме да
изрази одређену суму новца
преко различитих апоена и
рачуна са новцем у
једноставним ситуацијама;

1ма.2.4.1 уме да изрази
одређену суму новца преко
различитих апоена и рачуна
сановцем у сложенијим
ситуацијама
1МА.2.2.2. претвара јединице
за мерење дужине;

ПРЕДМЕТ:СВЕТ ОКО НАС
Циљ наставе и учења предмета Свет око насјесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање
способности
за одговоран живот у њему.
БР. ЧАСОВА

о

у/
к

Не
пос
ред
но
окр
уже
ње

ТЕМА/ОБЛАСТ

5

1.Ја и други

1

укуп
но

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:

−придржава се
договорених правила

УЧЕНИКА

НАСТАВНИКА

посматра,опи показује,описује,
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НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

игра улога - дијалошка

3

18

понашања у школи и
прихвата последице ако их
прекрши;

сује,

−сарађује са вршњацима у
заједничким активностима;

испољава,пр
епознаје,
упоређује,

-препозна и искаже радост,
страх, тугу и бес
уважавајући себе и друге;
-правовремено и
примерено ситуацији
искаже своје основне
животне потребе за
храном, водом и одласком
у тоалет;
-се понаша тако да уважава
различитости својих
вршњака и других људи;
−одржава личну хигијену и
адекватно се одева у циљу
очувања здравља;
−чува своју, школску и
имовину других;
−прати инструкције
одраслих у опасним
ситуацијама: поплава,
34

групише,

образлаже,обја
ш-њва,приказује
моделе,шеме,скице

- радионичарска

слајдове,филмов
е,

– илустративна
- интерактивн

именује,

демонстрира.

- амбијентална - примена
мултидисциплинарног
приступа

посматра

координира,

– кооперативна

земљотрес, пожар;
−својим речима опише
пример неке опасне
ситуације из свог
непосредног окружења;
−примењује правила
безбедног понашања на
путу од куће до школе
приликом кретања улицом
са и без тротоара и
преласка улице;
−посматрањем и
опипавањем предмета
одреди својства
материјала: тврдо-меко,
провидно-непровидно,
храпаво- глатко;

2 Човек
ствара

4

3

7

−учествује у извођењу
једноставних огледа којима
испитује природне
феномене;
−разликује природу од
производа људског рада на
примерима из непосредног
окружења;
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посматра,опи показује,описује,
сује,
образлаже,обја
групише,
ш-њва,приказује
моиспољава,пр деле,шеме,скице
епознаје,
упоређује,
слајдове,филмов
е,
именује,
демонстрира.
процењује,
координира,
посматра,ист
ражује,
води ученика
кроз процес
експеримент откривања
ише
приликом

радионичарска текстуална
– примена
мултидисциплинарног
приступа – демонстративна
- игра улога - дијалошка
- илустративна амбијентално учење

решавања
проблема

−препознаје облике
појављивања воде у
непосредном окружењу:
потоци, реке, баре, језера;

3.Разноврсн
ост природе

−препознаје изглед
земљишта у непосредном
окружењу: равница, брдо,
планина;

2
2

1
6
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−идентификује биљке и
животиње из непосредног
окружења на основу
њиховог спољашњег
изгледа;
−уочава разноврсност
биљака и животиња на
основу спољашњег
изгледа;
−препознаје главу, труп,
руке и ноге као делове тела
и њихову улогу у његовом
свакодневном животу;
−препознаје улогу чула
36

посматра,опи показује,описује,
сује,
образлаже,обја
групише,
ш-њва,приказује
моиспољава,пр деле,шеме,скице
епознаје,
упоређује,
слајдове,филмов
е,
именује,
демонстрира.
процењује,
координира,
посматра,
истражује

- примена
мултидисциплинарног
приступа - исте садржаје
разматрати са више
аспеката - игра улога
- дијалошка амбијентална партиципативна експериментална итерактивна амбијентално учење

вида, слуха, мириса, укуса
и додира у његовом
свакодневном
функционисању и
сазнавању окружења;
−штеди воду и одлаже
отпад на предвиђена места;
−се понаша тако да не
угрожава биљке и
животиње у непосредном
окружењу;
−повезује резултате учења
и рада са уложеним
трудом.
−снађе се у простору
помоћу просторних
одредница: напред-назад,
лево-десно, горе-доле и
карактеристичних објеката;

4.Сналажењ
е у простору
и времену

4

5

9

−одреди време својих
активности помоћу
временских одредница:
делови дана, обданица и
ноћ, дани у недељи, пре,
сада, после, јуче, данас,
сутра, прекјуче,
37

посматра,опи показује,описује,
сује,
образлаже,обја
истражује
ш-њва,приказује
моуочава,
деле,шеме,скице

- остваривање
интегрисаног приступа у
формирању појмова –
партиципативна

препознаје,

- решавање проблемситуација

именује,

слајдове,филмов
е,

процењује,

демонстрира.

посматра,

координира,

- кооперативна - дијалошка

прекосутра;

експеримент
ише,
сналази се у
простору и
времену

Укупно

4
3

29

води ученика
кроз процес
откривања
приликом
решавања
проблема
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
У оквиру наставне теме Ја и други посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Компетенција за учење
Одговорно учешће у демократском друштву и Сарадња
У оквиру наставне теме Човек ствара посебно ће се развијати међупредметне компетенције - Компетенција за учење и
Одговорно учешће у демократском друштву. Сарадња
У оквиру наставне теме Разноврсност природе посебно ће се развијати међупредметна компетенција - Одговоран однос
према околини, Сарадња и Компетенција за учење
У оквиру наставне теме Оријентација у простору времену посебно ће се развијати међупредметне компетенције - Рад с
подацима и информацијама и Компетенција за учење ,Сарадња
Образовни стандарди

Садржаји програма
ТЕМА
Ја и други

ОСНОВНИ НИВО
1СОН.1.5.1. зна које
друштвене групе постоје и
ко су њихови чланови

СРЕДЊИ НИВО
1СОН.2.5.1. зна које су улоге
различитих друштвених
група ињихових чланова
38

НАПРЕДНИ НИВО
1ПД.3.5.1. разуме заједничке
карактеристике друштвених група и
разлике међу њима;

Човек ствара

Разноврсност природе

1СОН.1.5.2. зна основна
правила понашања у
породици, школи и насељу

1СОН.2.5.2. зна која су права
и обавезе чланова у
различитим друштвеним
групама

1ПД.1.2.3. разликује повољно
и неповољно деловање човека
по очување природе;

1ПД.2.3.5. разликује повратне
и неповратне промене
материјала;

1СОН.1.1.1. прави разлику
између природе и производа
људског рада
1СОН.1.1.2. зна ко и шта
чини живу и неживу
природу
1СОН.1.1.5. препознаје и
именује делове тела живих
бића

Оријентација у
простору и времену

1СОН.1.4.2. зна помоћу чега
се људи оријентишу у
простору: лева и десна
страна,стране света, адреса,

1СОН.2.1.1. разуме
повезаност живе и неживе
природе на очигледним
примерима
1СОН.2.1.2 зна основне
разлике између биљака,
животиња и људи
1ПД.2.1.3. примењује
вишеструке критеријуме
класификације живих бића;
1ПД.2.1.4. зна улогу основних
делова живих бића; 1ПД.2.1.5.
разуме повезаност услова
живота и живих бића у
станишту; 1ПД.2.1.6. разуме
међусобну зависност живих
бића у животној заједници;
1.ПД.2.4.1. зна да кретање
тела зависи од силе која на
њега делује, врсте подлоге и
облика тела;
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1ПД.3.5.2. разуме да се права и
обавезе чланова друштвених група
међусобно допуњују;

1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и
неживе природе на мање очигледним
примерима; 1ПД.3.1.2. разуме
функционалну повезаност
различитих делова тела живих бића

карактеристични објекти
1СОН.1.4.4. знајединице за
мерење времена: дан,
недеља, месец, година,
1СОН.1.4.5. уме да прочита
тражене информације са
часовника и календара

ПРЕДМЕТ:ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући ствралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз
практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и
других народа.
ТЕМА/ОБЛАСТ БР. ЧАСОВА
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
По завршетку теме ученик ће
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
бити у стању да:
о у/к ук
уп
но
1,Ликовна
култура и
окружење
3

3

6

- опише, својим речима,
визуелне карактеристике по
којима препознаје облике и
простор;
- пореди своје утиске и
утиске других о уметничким
делима, изгледу
објеката/предмета и
40

посматра,опи показује,описује,
сује,
образлаже,обја
истражује,
ш-њва,приказује
припремњени
објашњава,
материјал,
црта ,слика,

слајдове,филмов

- демонстративна дијалошка - примена
мултидисциплинарног
приступа - хеуристичка илустративна

2.Односи у
видном пољу

облицима из природе и
окружења;
- повеже одабрану установу
културе са њеном наменом;
- поштује договоре и правила
понашања и облачења
приликом посете установама
културе.

посматра
,опипава,

- одреди, самостално и у
сарадњи са другима, положај
облика у простору и у равни;

посматра,

показује,описује,

опипава,

образлаже,обја
ш-њва,приказује
припремњени
материјал,

изражава,
ствара

објашњава,
црта ,слика,
изражава,
10

6

16

ствара,
посматра ,
опипава,

3.Обликовање

3

5

8

- црта на различитим
подлогама и форматима

објашњава,
41

е,
демонстрира,
координира,
води ученика
кроз процес
откривања

демностративна дијалошка - кооперативна
- илустративна амбијентално учење

слајдове,филмов
е,
демонстрира,
координира,
води ученика
кроз процес
откривања

показује,описује,

демонстративна -

4.Споразумева
ње

3

3

6

папира;
- користи материјал и прибор
у складу са инструкцијама;
- обликује једноставне фигуре
од меког материјала;
- одабере, самостално, начин
спајања најмање два
материјала;
- преобликује, сам или у
сарадњи са другима,
употребне предмете мењајући
им намену

црта ,слика,

- преведе једноставне појмове
и информације у ликовни рад;
- изрази, материјалом и
техником по избору, своје
замисли, доживљаје, утиске,
сећања и опажања;
- изрази познате појмове
мимиком и покретом тела,
без звука;

објашњава,

показује,описује,

црта ,слика,

образлаже,обја
ш-њва,приказује
припремњени
материјал,

изражава,
ствара,
посматра,
опипава

образлаже,обја
ш-њва,приказује
припремњени
материјал,

- хеуристичка

слајдове,филмов
е,
демонстрира,
координира,
води ученика
кроз процес
откривања

изражава,
ствара,
закључује

слајдове,филмов
е,
демонстрира,
координира,
води ученика
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дијалошка – стваралачка

- монолошка кооперативна - дијалошка
– илустративна

кроз процес
откривања

Укупно

19

17

36

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
У оквиру наставне теме Ликовна култура и окружење посебно ће се развијати међупредметне компетенције - Одговоран
однос према околини, Естетичка компетенција и Дигитална компетенција.
У оквиру наставне теме Односи у видном пољу посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Естетичка
компетенција и Сарадња
У оквиру наставне теме Обликовање посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Естетичка компетенција и
Одговоран однос према околини.
У оквиру наставне теме Споразимевање посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Сарадња,
Комуникација и Одговорно учешће у демократском друштву.
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ПРЕДМЕТ:МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЦИЉ:учења предмета музичка култура је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз
индивидуално и колективно музичко
искуствокојимсеподстичеразвијањекреативности,естетскогсензибилитетадухазаједништвa,каоиодгов
орногодносапремаочувањумузичког наслеђа и културe свoгa и другихнaрoдa.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР. ЧАСОВА

о

у/к

укуп
но

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
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УЧЕНИКА

НАСТАВНИКА

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

- објасни својим речима утиске
о слушаном делу, особине тона,
доживљај прегласне музике и
њеног утицаја на тело и зашто
је тишина важна;

1.

- 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;

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

- препозна музички почетак и
крај и понављање теме или
карактеристичног мотива у
слушаном делу;

6

36

сваког часа

3
0

- повезује музичко дело у
односу на њему блиске
ситуације, врсту гласа и боју
инструмента са карактером
дела;
- поштује договорена правила
понашања при слушању музике;
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-слуша
-изражава
– уочава
- истражује
– закључује
- црта и пише
- игра
– објашњава

- демонстративна аудитивна - дијлошка описује,
кооперативна образлаже. драматизовати слушане
композиције - ликовно и
објашњава, литерарно представити
доживљено-илустративнасвира,
, развијање критичког
координира мишљења
,
( исказивање осећања у
музици која се изводи и
усмерава,
слуша )
анализира,
- стицање навике слушања
прати
музике,подстицање
показује,

доживљаја и
оспособљавање за
разумевање музичких
порука

- користи самостално или уз
помоћ одраслих, доступне
носиоце звука;

2.

- изговара у ритму уз покрет
бројалице;
- пева по слуху песме
различитог садржаја

сваког часа

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ
– ПЕВАЊЕ
И
СВИРАЊЕ

и 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,
46

- истраживачка кооперативна - прављење
описује,
дечјих инструмената образлаже. ритмичка пратња у току
певања - демонстративна објашњава, аудитивна - дијалошка примена
свира,
мултидисциплинарног
приступа - импровизација
усмерава,
текста на задату мелодију,
прати,
- неговање способности
координира извођења музике (певање,
,
свирање )
показује,

- уочава слуша - пева изражава се комуницира истражује –
свира,
илуструје,
закључује,

дискутује
демонстри
ра покрет

- извођење народних и
уметничких дечјих игара

ритам са графичким приказом;
- објашњава својим речима
доживљај свог и туђег
извођења;
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- учествује у школским
слуша
приредбама и манифестацијама;
изражава,

3.

- направи дечје ритмичке
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;

сваког часа

МУЗИЧКО
СТВАРАЛА
ШТВО

Укупно

3
0

6

- изабере према литерарном
садржају одговарајући музички
садржај.

36

КОМПЕТЕНЦИЈЕОПШТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ;
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показује,
описује,

истражује,

образлаже,

свира

објашњава,
координира
,
анализира,
сугерише,
свира,
демонстри
ра покрет

- развијање интересовања,
музичке осетљивости
и креативности

Компетенција за учење
Рад са подацима и информацијама
Комуникација
Одговорно учешће у демократском друштву
Естетичкакомпетенција
Решавање проблема,
Сарадња
Дигитална компетенција

ПРЕДМЕТ:ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
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
вежабања у савременим условима живота и рада.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР. ЧАСОВА

о

1.Физичке
способности

у/к

укуп
но

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

УЧЕНИКА

НАСТАВ
НИКА

- примени једноставне,
двоставне општеприпремне
вежбе (вежбе обликовања);
- правилно изведе вежбе,
разноврсна природна и
изведена кретања;
- разликује правилно од
неправилног држања тела и
правилно држи тело;
- примењује правилну технику

вежбање,разгово
р,
анализирање,пор
еђење,

-показује
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трчање,скакање,
ходање,шетање.

-излаже
-упућује
образлаж
е

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

-баца лопту на различите
начине - баца лопту у
различите циљеве - води
лопту у месту и ходању додаје и хвата лопту
- пењу се на различ.
начине и уз разл. справе пењу се у комбинацији са

дисања приликом вежбања;
- користи основну
терминологију вежбања;
- поштује правила понашања
на просторима за вежбање;
- поштује мере безбедности
током вежбања;
- одговорно се односи према
објектима, справама и
реквизитима у просторима за
вежбање;

учествују у
такмичењу,
клече.чуче,
играју се,пењу
се,
провлаче се,
бацају и хватају
лопте на
различите
начине,
воде
лопту,гађају,
скачу, прескачу
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50

руководи

другим кретањима
- клечи - изводи свећу изводи колут напред ради вежве обликовања изводи колут назад - игра
се кроз мале полигоне
Вежбе (скакања и
прескакања) упором
рукама одскачу, наскачу
и прескачу шветску клупу
-скаче у месту на
разчките начине и у
различитим положајима скаче у кретању на
различите начине - скаче
удаљ - скаче увис прескаче дугу вијачу на
различите начине скакање и прескакање
увежвава кроз игру
ластиша
- ходају по линији на
разл.начине и различитим
темпом - ходају по
шведској клупи: напрд,
назад, и у страну - лагано

97
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трче по шведској клупи
или ниској греди учествују у такмичењима
-раде вежбе обликовања
користећи палице, обруче
и вијаче - трче и скачу
заобилазећи реквизите дижу носе коцке на
различите начине - играју
се коришћењем реквизита
- разговор демонстрација практична активност диференцирани захтеви
према способностима
ученика

2.Мотор
и-чке
вештин
е

Ходање
Скакање и
прескака
ње
Бацања и
хватања

- комбинује и користи усвојене
моторичке вештине у игри и у
свакодневном животу;
- одржава равнотежу у
различитим кретањима;
- изведе кретања, вежбе и
кратке саставе уз музичку
пратњу;
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вежбање,разгово
р,
анализирање,пор
еђење,
трчање,скакање,

-показује
-излаже
-упућује
образлаж

ходају и трче на
различите начине - играју
се дечјих игара
- ходају и трче користећи
препреке - ритмичи
ходају и трче са
променом ритма, темпа и

Пузања,
вишења,
упори и
пењања

- игра дечји и народни плес

ходање,шетање.

е

учествују у
такмичењу,

руководи

клече.чуче,

Вежбе на
тлу

- разговор демонстрација практична активност диференцирани захтеви
према способностима
ученика

играју се,пењу
се,
провлаче се,

Вежбе
равнотеже

бацају и хватају
лопте на
различите
начине,

Вежбе са
реквизити
ма

- клечи - изводи свећу изводи колут напред ради вежве обликовања изводи колут назад - игра
се кроз мале полигоне

воде
лопту,гађају,

Плес и
ритмика

динамике уз пљесак и
одговарајућу музику прескачу вијачу увежбавају плес и коло

скачу, прескачу

Полигони
Култура
вежбања и
играња
3. Физичка Здравстве
но
и здраваспитање
вствена
култура

8

3

11

- поштује правила игре;
- навија фер и бодри учеснике
у игри;
- прихвати сопствену победу и
пораз;
- уредно одлаже своје ствари
пре и након вежбања;
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вежбање,разгово
р,
анализирање,пор
еђење,

-упућује

ученици кроз покрет
показују шта све могу да
ураде, али и како да се
сачувају од повреде

-

- м. објашњавања -

-показује
-излаже

- наведе делове свога тела и
препозна њихову улогу;
- уочи промену у расту код
себе и других;
- уочи разлику између здравог
и болесног стања;
- примењује здравственохигијенске мере пре, у току и
након вежбања;
- одржава личну хигијену;
- учествује у одржавању
простора у коме живи и
борави;
- схвати значај коришћења
воћа у исхрани;
- правилно се понаша за
столом.
Укупно

5
5

5
3

10
8

КОМПЕТЕНЦИЈЕОПШТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ;
Компетенција за учење
Рад са подацима и информацијама
Комуникација
Одговорно учешће у демократском друштву
Естетичкакомпетенција
Решавање проблема,
Сарадња
Дигитална компетенција
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дискусија

образлаж
е
руководи

практична активност диференцирани захтеви
према способностима
ученика

ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ
ГОДИШЊИ ФОНД 36
ЦИЉ: Развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу
дигиталних уређаја за учење ,комуникацију,сарадњу и развој алгоритамског начина мишљења

ТЕМА/
ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВ
А
о ут
ук

10 8 18

ДИГИТАЛН
О ДРУШТВО

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:

УЧЕНИКА

-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 ђивота људи пре и
после појаве
дигиталних уређаја

Одговара на постављења питања,
дискутује,
дели своја животна
искуства у коришћењу дигиталних
уређаја са вршњаци
ма.наводе примере
корисности уређаја
у свакодневном
животу,проналазе
54

НАСТАВНИКА

Креира образовну
ситуацију у којој
ученици увиђају да
су дигитални
ученици свуда око
њих

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Располагање дигиталним
уређајима,користи
одговарајуће дигиталне
уређаје
(рачунар,таблет,мобилни.
.)коришћење потребних
информација за правилно
Подстиче ученике да коришћење дигиталних
уређаја,приступање
са вршњацима
интернету на
поделе животне
одговарајући
ситуације у којима
начин,одлазак у
користе дигиталне
музеј,галерију,демонстри
рање правилне примене

- упорди начине
креативног
изражавања са
дигиталним уређајима
и без њих
- користи дигиталне
уџбенике за учење
(самостално или уз
помоћ наставника)
- упореди дигитални и
папирни уџбеник

потребне
информације за
практично
коришћење услуга
дигиталних
уређаја.упоређују
начине креативног
изражавањ у
ликовној уметности
са радом
електронских
уређаја,уочавају
предности и мане
дигиталних
уређаја,схватају да
се дигитални
уређаји могу
користити за нове
видове учења
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уређаје
Ствара услове за
херуистички
разговор и поставља
питања,подстиче
ученике да упореде
начине креативног
деловања у ликовној
уметности са
дигиталним
уређајима,омогућава
ученицима да увиде
мане и предности
дигиталних
уређаја,разговара са
ученицима о
интернету

уређаја,предстваљње веб
презентације,гледање
видео
записа,,упоређивање
културне баштине из
живота са дигиталним
уређајима,коришћење
сигурних апликација на
рачунару,таблету и
мобилном телефону
Прикупљање ученичких
радови
праћење ангажовања
ученик

презентације ученичких
радова другима
Самопроцена, вршњачко
вредновање, запажање
самостално проналажење
Демонстрира
и нформација;
ученицима
способност решавања
проблема користећи
виртуелну посету
алгоритамски поступак
неком од
самостално учење;
музеја,пружа
рад у групи,
могућност ученику
 сарадњу;да упореде доживљај
критичкио
оподнебља и
самостално
проналажењеи
културне баштине
нформација;
подсредством

способност
дигиталног уређаја и

уживо.




решавањапроблема;
самостално учење;
рад у групи,
сарадњу;критичкиоднос
према властитом и
туђем раду;
доношење одлука;
аргументовање;усвајањедругачијих,
нових начина
рада;планирање;
поштовање рокова и
преузимање
одговорности.

5 3

8

-упореди
традиционалне видове
Примењује и негује
комуникације са
здраве навике у
комуникацијом
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Покреће
хеуристичке
разговоре,подстиче
ученике да негују

днос према властитом и
туђем раду;
доношење
одлука; аргументовање;усвајање другачијих,
нових начина
рада;планирање

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊ
Е
ДИГИТАЛН
ИХ
УЏБЕНИКА

посредством
дигиталних уређаја
- наведе неке од
карактеристика
„паметног „
дигиталног уређаја
- наведе на који начин
дигитални уређаји
могу да допринесу
упознавању културне
баштине
- наведе основна
правила коришћења
дигиталних уређаја
како не би угрозио
здравље
- наведе неке од
здравствених ризика
везаних за
прекомерно или
неправилно
коришћење
дигиталних уређаја
- доведе у везу начин
одлагања
електронског отпада
са загађењем животне
средине

коришћењу
дигиталних
уређаја,пажљиво
користе уређаје
знајући да им они
могу угрозити
здравље уколико их
прекомерно
користе,демонстри
рају са наставником
користи уређаја без
ризика по
здравље,учи и
примењује знања о
правилном и
безбедном
приступу интернету
и комуницира са
добронамерним
људима на
интернету,пријављу
је другу врсту људи
за које зна да нису
добронамерниправ
илно користи и
штити податке
личности
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здраве навике у
коришћењу
дигиталних
уређаја,укаже на
могућност
угрожавања здравља
прекомерним
коришћењем
уређаја,поткрепи
казивања видео
записом,демонстрир
а и са ученицима
користи урећђаје без
ризика по здрвље,да
укаже на све облике
здравственог ризика.
Позове гостапредавача из ове
области,упозори
ученике да нису сви
корисници
интернета
добронамерни,укаже
ученицима да не
треба да откривају
податке о личности
ради своје
безбедности.

- наброји основне
податке о личности

АЛГОРИТА
МСКИ
НАЧИН
РАЗМИШЉА
ЊА

5 5
10

Анализирају и
предузимајум
кораке у решавању
-објасни зашто
задтака,усвајају
саопштавње података појам
о личности
АЛГОРИТАМ,кори
представља ризично
сте га као појам за
понашање при
решавање
комуникацији помоћу конкретних
дигиталних уређаја
задатака,дешифрује
- именује особе или
симболе којима
институције којима се решавају
треба обратити у
постављене
случају контаката са
задатке,раде
непримереним
непознате задатке
дигиталним
на основу
садржајем,непознатим упутстава,уочавају
,злонамерним
и исправљју уочене
особама,или особама
грешке при
које комуницирају на корацима израде
неприхватљив начин
задатака.Користе
- наведе основне
дигиталне уређаје
препоруке за
који се понашају у
руковањем
складу са
дигиталним уређајем
алгоритмом
на одговоран наћин (
,примењују знања у
примена мера физичке практичним
заштите) и објасни
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Поставље пред
ученике конкретне
задатке које треба да
анализирају и
решавају корак по
корак
Треба да уведе појам
АЛГОРИТАМ као
упутство за
решавање неког
проблема или
извођење неког
поступка.Осмишљав
а симболе које
ученици треба да
дешифрују и
користе у решавању
поступка,обезбеди
упутство које
обезбеђује
ученицима да ураде
потпуно непознат
задатак,поставља
ученике у ситуације
у којима посматрају
унапред постављене
алгоритме,подстиче

зашто је важно
условима.
примењивати их
- анализира
једноставан познати
поступак/активност и
предлаже кораке за
његово спровођење
- протумачи симболе
познатог/договореног
знаћења и спроведе
поступак описан њима
- уочи и исправи
грешке у симболима
израженом упутству
(алгоритму), провери
ваљаност свог решења
и по потреби га
поправи ( самостално
или сараднички)
- доведе у везу
алгоритам и
понашање дигиталног
уређаја.

их да уочавају
грешке и
исправљајуих
.Прикаже
једноставан
алгоритам и покаже
ученицима како се
дигитални уређај
понаша у скалду са
алгоритмом,омогући
ученицима да
практично примене
знања.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ВЕРСКА НАСТАВА-ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
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Циљ: Циљ Верске наставе јесте упознавање ученика са православном хришћанском вером и сазнавања истини о Богу
као човековом твроцу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

4.

Ув
од

5. Учи

мо о
наш
ој
вери
–
увод
ни
час
Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

II- ЗАЈЕДНИЦА
КАО ОСНОВ
ЖИВОТА

БР. ЧАСОВА
о утук

1

0

1

ИСХОДИ

Позавршеткутемеученикћебити
у стањуда:

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

Когнитивни аспект:
- разуме основна
сазнања о темама које
ће се обрађивати на
настави Православног
катихизиса

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

Афективни аспект:
- ученик ће бити
подстакнут да активно
учествује на часовима
верске настве

* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Когнитивни аспект:
- опише и објасни
значење појма заједнице
као и његов однос према
њему блиским особама
(породици)
- препозна да не можемо
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

Наставник
ученициам даје
објашњења како
је конципиран и
замишљен ток
самог предмета
као и уопштене
ствари о нашој
вери.

Наставник
користи појмове
(који ће ученику
најбоље
приказати
заједницу)

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Катихизација као
литургијска делатностзаједничко је дело
катихете (вероучитеља)
и његових ученика.
Катихета (вероучитељ)
би требало стално да
има на уму да катихеза
не постоји ради
гомилања информација
(„знање о вери“), већ као
настојање да се учење и
искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у
живот кроз слободно
учешће у
богослужнбеном животу
Цркве.

На почетку сваке
наставне теме ученике
би требало упознати
са циљевима и
исходима наставе,

6. Мој

а
поро
дица

7. Мој

а
шко
ла и
друг
ари

8. Ми

смо
део
Божј
е
поро
дице
(Цр
кве)

5. Заједница као
основ живота

III- ЗАЈЕДНИЦА

3

1

4

* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

једни без других
- зна да нас љубав
повезује са другима
- прихвата друге
личности и њихове
особине
- да се правилно осени
крсним знаком
- зна да је Бог Света
Тројица (Заједница)
- зна да крштењем
постајемо чланови
Божије породице
(Цркве)

школа,
породица…
Тиме ће
ученицама
покушати да у
разреду као
заједници
објасни значај
заједнице која је
стуб и основ
Цркве. Управо је
Црква заједница.

Афективни аспект:
- ученик ће пожелети да
чини добро другима
(ближњима) у својој
заједници
- ученик ће желети да
изражава хришћанску
љубав према Богу и
ближњима.

Когнитивни аспект:
- ученик сазнаје да

Врсте наставе
Настава се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
(35 часова)
- практична настава
(1 час)
Место реализације
наставе
- Теоријска настава се
реализује у
учионици;

Ученици
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садржајима по темама,
начином остваривања
програма рада, као и
са начином
вредновања њиховог
рада.

Наставник

- Практична настава се
реализује у цркве –

9. Оче наш –
зовемо нашег Бога

заједница са Богом
почива на слободи
-да зна да је послушност
израз љубави
- препозна да је
даривање плод љубави
- да сазна да је молитва
разговор са Богом
- да се упозна са
милитвом Оче наш
- зна да је Бог Отац
створио свет из љубави
- препозна да је наш
живот Божији дар
- да зна да Бог
жели да живимо у
заједници са Њим

10. Заједница

Афективни аспект:

ЉУБАВИ БОГА,
ЧОВЕКА И
ПРИРОДЕ
6. Послушност

7. Даривање –
нашa љубав

8. Цео свет на дар

љубави Бога,
човека и природе

3

2

5

- код ученика ће се
развити жеља да љубав
показује на конкретан
начин
- ученик ће бити
мотивисан да љубав
према Богу изражава
молитвом

Когнитивни аспекти:
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слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

објашњава да је
повезаност
човека и
природе толико
битна за човека
да без те
повезаности
човек не може
опстати. Кроз
разне примере
наставник ће
ученицима јасно
приказати да је
човек и природа
веза која је
нераскидива.
Таква заједница
мора бити у
љубави и то
Христовој
љубави.

учешћем у
литургијском сабрању;
Дидактичко методичка
упутства за
реализацију наставе
Уводне часове требало
би осмислити тако да
допринесу међусобном
упознавању ученика,
упознавању ученика с
циљевима, исходима,
наставним садржајима,
али и тако да наставник
стекне почетни увид у то
каквим предзнањима и
ставовима из подручја
Православног
катихизиса, група
располаже.
Реализација програма
требало би да се одвија у
складу с принципима
савремене активне
наставе, која својом
динамиком подстиче
ученике на
истраживачки и
проблемски приступ
садрћајима тема. У току

Наставник ће

Реализације стављати

IV- ЦРКВА
ЗАЈЕДНИЦА СА
БОГОМ
11. Бог ствара свет

12. Бог ствара свет
13. Свет је наш
дом
14. Прихватимо
дарове Божије
15. Где је љубав, ту
је и Бог

3

2

5

- опише појединости
библијске повести о
стварању света
- разликује оно што је
Бог створио од онога
што је човек направио
на примерима из
непосредног
окружења
- зна зашто за Бога
кажемо да је Творац
- на елементарном
нивоу објасни
повезаност људи и
природе
- уочи да се у Цркви
остварује јединство
људи и природе са
Богом
- да зна да у заједници
са Богом учествујемо
слободно- само ако то
желимо (пример
Светог Саве и његовог
слободног избора)
- да се упозна са
Литургијом као
догађајем
(заједничком трпезом)
на којем се окупља
Божја породица
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

пружити
ученицима
елементарно
знање о
стварању света.
Омогућити
ученицима да
схвате и доживе
Цркву као
заједницу
сабраног
Божијег народа.
Подстицати
ученике на
лично учешће у
животу Црвке.

нагласак више на
доживљајно и
формативно а мање на
сазнајно и
информативно.

Квалитет наставе се
постиже када се
наставни садржаји
реализују у складу са
савременим
педагошким захтевима
у погледу употребе
разноврсних метода,
облика рада и
наставних средстава.
Имајући у виду
захтеве наставног
прогарама и
могућности
транспоновања
наставног садржаја у
педагошко дидактичка
решења, наставник би
требало да води
рачуна и о
психолошким
чиниоцима извођења
наставе- узрааста
ученика, нивоу
психофизичког
развоја,

Афективни аспекти:

интересовањима,
склоностима,
способностима и
мотивацији ученика.

- код ученика ће се
развити жеља да
својом послушношћу
изражава своју љубав
и слободу

У остваривању
савремене наставе
наставник је извор
знања, креатор,
организатор и
координатор
ученичких активности
у наставном процесу.

- ученк ће желети да
учествује у Литургији

Когнитивни аспекти:

V- НЕИЗМЕРНА
ЉУБАВ
БОЖИЈАХРИСТОС СЕ
РОДИ!
16. Бог долази у
овај свет
17. Христос се роди

6

2

8

- препознаје основне
догађаје библијске
приповести о
Христовом рођењу
- препознаје и именује
главне личности из
библијске приче о
Христовом рођењу (уз
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

Настава је успешно
реализована ако је
ученик спреман да
Цркву схвати као
простор за
остваривање своје
личности кроз
Пружити
заједничарење са
ученицама
ближњима и
неопходно знање Тројичним Богом који
о доласку
постаје извор и пуноћа
Спаситеља у
његовог живота.
свет. Указати
ученицама да је
Евалуација наставе
послање Сина
Евалуацију наставе
Божијег дар
љубави Бога Оца (процењеивање

– Божић у мом
дому
18. Христос се роди
– Божић у мом
дому
19. Како је Растко
постао Св. Сава
20. Свети Сава,
слава у школи и у
мојој породици
21.
Систематизација
обрађених
наставних целина
22. Пост – стазе
љубави
23. Пост – стазе
љубави

помоћ иконе празника
и по кључним
симболима)
- препозна да је
прослава празника
догађај целе породице
кроз који се остварује
заједница љубави
- препозна да је
Витлејемска пећина
слика Цркве
- усвоји текст
(садржај) и мелодију
песме (Божић, Божић)
- препозна да је Свети
Сава посветио свој
живот Богу због
љубави према Њему

* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

свету. Пружити
ученицима
елементарно
знање о Светом
Сави.

успешноти
реализације наставе и
остварености задатака
и исхода наставе)
наставник ће
остварити на два
начина:
- процењивање
реакције ученика или
прикупљањем
коментара ученика
путем анкетних
евалуационих
листића;
- провером знања које
ученици усвајају на
часу и испитивањем
ставова;

Афективни аспект:

Оцењивање

- код ученика ће се
развити жеља да
активно учествује у
прослави Христовог
рођења
- код ученика ће се
развити жеља да
према ближњима
подржава пример
љубави Светога Саве

Непосредно описно
оцењивање ученика
може се вршити кроз:
-усмено испитивање
- писмено испитивање
- посматрање
понашања ученика
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VI- ХРИСТОВА
ЉУБАВ ПРЕМА
ЧОВЕКУ И
СВЕТУ

24. Христова
љубав према
човеку и свету
25. Препознајемо
Христову љубав
26. Христова
вечера са
ученицима
27. Христос
васкрсе!
28. Христос
васкрсе!
29. Литургија –
окупљање Божије
породице
30. Литургија –
окупљање Божије
породице

4

3

7

Когнитивни аспект:
- да упозна Христово
учење као „учење“ о
љубави и праштању
(на примерима из
јеванђелских прича)
- препозна и разуме да
права љубав када је
показујемо делима
-усвоји садржај и
мелодију песме „Знаш
ли ко те љуби силно“
- опише појединости
библијске повести о
Христовом Васкрсењу
- препознаје и именује
главне личности из
библијске приче о
Христовом Васкрсењу
(уз помоћ иконе
празника и по
кључним симболима)
- препозна да је
прослава празника
догађај целе породице
кроз који се остварује
заједница љубави
- опише прослављање
Васкрса у својој
породици
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Христос долази
на земљу да узме
грехе сваког
човека и очисти Оквирни број часова
свет од греха. То по темама
чини из љубави
према човеку и
Увод- 1
свету.
Заједница као основ
живота- 4
Заједница љубави
Бога, човека и
природе- 5
Неизмерна љубав
Божија- 8
Црква заједница са
Богом- 5

Христова љубав према
човеку и свету- 7
Наша брига о свету
(творевини Божијој)- 6

-зна обичаје у вези са
Васкрсом
Афективни аспект:
- ученици ће развити
потребу да делима
исказују љубав
- код ученика ће се
развити жеља да
учествује у
припремама за
прсолаву овог
највећег хришћанског
празника.

VII –НАША
БРИГА О СВЕТУ
(ТВОРЕВИНИ
БОЖИЈОЈ)
31. Човек домаћин
у свету
32. Радост служења
33. Љубав према
људима и природи
је љубав према
Богу

4

2

6

Когнитивни аспект:
- преприча одабране
приче које говоре о
Христовој љубави
преам свету и човеку
- на елементарном
нивоу објасни
међусобну повезаност
свих људи и природе
- препознаје и именује
поступке људи који су
прожети љубављу
преама природи,
људима и богу

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

Афективни аспект:

* повезују
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Наставник
говори да је
очување природе
у којој живимо и
коју користимо
управо Божија
творевина и како
се односимо
према њој тако
се односимо
према Богу.

34. Христос је узор
свима
35. Наша брига о
свету
36. Научили смо у
првом разред

постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

- код ученика ће се
развити жеља да се
брине о биљкама и
животињама и
целокупној природи

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
СРПСКИ JЕЗИК (допунска настава)
Циљ допунске наставе српског језика је да се организује за оне ученике који у оквиру часова редовне наставе нису
усвојили потребан ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе.
Циљ допунске наставе српског језика је да се организује за све ученике који у оквиру часова редовне наставе нису усвојили
потребан ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе. Допунски
рад се не може поистоветити са извођењем редовне наставе. Он мора бити више индивидуалан, јер се тако лакше одстрањују
недостаци у знањима ученика.
- помоћ ученику после дужег одсуства због болести;
- помоћ ученику за време објективних сметњи- болест у породици, развод, алкохолизам, чести сукоби родитеља и сл;
- развијање интересовања за предмет код ученика који су преведени или који су показали једва задовољавајуће
резултате у претходном разреду;
- периодичан рад са ученицима који су на претходном класификационом периоду имали недовољне оцене из
појединих наставних предмета;
садржаj

начин остваривања
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активности ученика
и наставника

циљ

1.

Вежбе читања и препричавања

Вежбе артикулације,усмено
изражавање,дијалошка,
индивидуални рад

2.

Вежбе писања

Моторичке вежбе(вежбе
покрета,писања линија),
индивидуални рад

3.

Вежбе усменог изражавања

Усмено излагање
дијалошка,демонстративна,
индивидуални рад

4.

Вежбе у састављању речи и
реченица

дијалошка,демонстративна,
моторичке вежбе, индивидуални
рад

5.

Јежичко-граматичкоправописне вежбе

Демонстративна,дијалошка,
разговор,индивидуални и
рад у пару

Чита,
прича,
размишља,
прати,
усмерава,мотивише,
анализира
Пише,
вежба,
прати,
усмерава
Прича,
препричава,
усмерава,сугерише,
анализира
Пише,
чита,
повезује,усмерава,
прати,сугерише
Пише,
уочава,
проверава,
усмерава,
прати,анализира,
сугерише,
дискутује

До 18 часова

МАТЕМАТИКА (допунска настава)
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Увежбавање читања до
степена аутоматизованих
радњи

Правилно обликује слова

Зна да формулише исказ

Правилно обликује
слова,везује их у
целину,реч,реченицу
Уочава улогу
гласа,правилно
употребљава велико слово
и знакове интерпункције

Циљ допунске наставе математика је да се организује за оне ученике који у оквиру часова редовне наставе нису
усвојили потребан ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе.
Циљ допунске наставе српског језика је да се организује за све ученике који у оквиру часова редовне наставе нису усвојили
потребан ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе. Допунски
рад се не може поистоветити са извођењем редовне наставе. Он мора бити више индивидуалан, јер се тако лакше одстрањују
недостаци у знањима ученика.

- помоћ ученику после дужег одсуства због болести;
- помоћ ученику за време објективних сметњи- болест у породици, развод, алкохолизам, чести сукоби родитеља и сл;
- развијање интересовања за предмет код ученика који су преведени или који су показали једва задовољавајуће
резултате у претходном разреду;
- периодичан рад са ученицима који су на претходном класификационом периоду имали недовољне оцене из
појединих наставних предмета;

1. геометрија

р.бр.

садржаји

Предмети у простору и односи међу
њима

иачин остваривања
Уочавање на основу слика
и искуства ученика
илустративнодемонстративна кроз
индивидуални рад ирад у
пару
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активности ученика и
наставника
Посматра,
уочава,
именује,
упоређује,
разликује,анализира,
усмерава, прати

циљ
Препознавање,разликовање,име
новање предмета и површи
Уочавање односа на примерима
из
околине:облика,боја,величине
Уочавање положаја предмета у
непосредној околини

Линија и област

Кроз практични
рад,навикавањем на
правилну употребу прибора
применом индивидуалног
рада

2.

Бројеви

Објашњавање начина
рачунања уз помоћ
дидактичког материјала;
кроз увежбавање на
једноставним примерима
индивидуалним радом и
радом у пару

3.

Мерење и мере
- Мерење предмета из
околине; - Вежбање и
процењивање од ока; Претварање јединица у
мање и веће јединице
показати и увежбавати на
примерима демонстратинма експериментална -игра
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Посматра,
уочава,
именује,
упоређује,
разликује,примењује,
усмерава,
прати,сугерише,
дискутује
Сабира,одузима,
меморише,
запажа,уочава,
решава,
броји,
записује,усмерава,
прати,мотивише,
анализира,сугерише,
дискутује
Посматра,
уочава,
именује,
упоређује,
разликује,анализира,
усмерава, прати

Развијање способности
посматрања и опажања
Усвајање појмова тачкуа и дуж
Оспособљавање за правилно
руковање лењиром

Зна појам скупа и елемент
скупа
Правилно
броји,чита,записује,сабира и
одузима бројеве до 100
Оспособљавање за решавање
најједноставнијих текстуалних
задатака
• прочита и користи податке
са једноставнијег стубичног и
сликовног дијаграма или
табеле;
•
измери дужину задатом,
нестандардном јединицом мере;
преслика тачке и фигуре у
квадратнојмрежи на основу
задатог упутства

До 18 часова

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Пешачки
излети
(рекреативносазнајног
карактера)

7

- шетање
- уочавање
- учење
- посматрање и
описивање

- излагања
- дијалошка
- очигледности
- практичних
радова

Културнозабавне
активности

7

- играње и певање
- креирање
маски,фризура
- имитирање
- такмичење

- демонстративна
- експериментална
- практичних
радова

Час

4

- разменаискус

- излагање

- развијање правилног односа према природи и њеном
очување
- упознавање околине
- развијање спретности и кондиције у природи
- боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља ученика

- неговање лепоте и задовољства у дружењу,
развијањедругарства
- развијање такмичарског духа
- подстицање оригиналности и креативности
- неговањење смисла за хумор

- развијање другарских и пријатељских односа
72

одељенског
старешине

- прилагођавање
- учење
- примена правила
понаш.

- разговор
- демонстративна
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- прилагођавање новим условима живота
- подстицање на културно понашање у различитим
животним сит. шетњи, игри, ресторану, купатилу,соби,
дискотеци,продавници…

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Циљ часа одељенског старешне:
-Заједничка активност колектива и разредног старешине
-Сазнање ућеника о себи,друштву,о природи и потреби њеног очувања
-Развој комплетне личности сваког ученика,његових способности,одговорности и слободе,моралне аутономије,стваралаштва
и систематичности у раду
-Развијање дручтвености,стваралачтва ,вечтине комуникације,развијање позитивног односа према раду,подстицање
одговорности,самокритике
-Упознавање индивидуалног развоја сваког ученика и перманентно праћење тог развоја
-Упознавање ученика са дужностима,задацимаобавезног рада и живота у школи
-Оспособљавање ученика за демократско суделовање у одлучивању за ненасилну комуникацију и партиципацију у
управљању
-Упознавање ученика са критеријумима оцењивања,са принципима евалуације и самоевалуације
-Упознавање ученика са битним факторима наставе целокупним функционосањем школе као са могућим начинима
партиципације и утицања на њих
-Развијање еколошке свести код ученика,потребе за очувањем околине,здравља
-Учествовање у реализацији различитих активности(друштвених,техничких,хуманитарних,спортских,културно-забавних)
-Брига о стандарду ученика(исхрана,путовање,уџбеници и сл.)
Садржаj програма

Р.б

1.Ја и други
9

Исходи
Ученик ће бити у стању да:
Представи себе и своје другове.
Подстиче позитивна осећања,
позитиван став о себи и другима.
Подстиче развој сазнања о себи и
о својим потребама и њихова
међусобна повезаност.
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Активности ученика
и
наставника
комуницира,
размишља
описује,
помаже,
поштује правила,

Начин остваривања

Међусобно упознавање,заједничко
планирање,интеракција,развој
поверења,креативно решавање
проблема током
наставнихактивности,неговаљм и

1.

. Бонтон

12

Развија односе другарства и
сарадње са вршњацима и
одраслима.
Подстиче социјалне интеграције.
Навикне на сарадњу, тимски рад.
Стиче и развија радне навике.
Стиче и развија одговорности .
Негује машту и креативност.
Формира лепо понашање .
Примени лепо понашања у школи
код куће на другим местима.
Негује манире лепог понашања.
Негује уредност и тачност.
Ствара навику за чување своје и
туђе имовине
.Самостално воде рачуна о личној
хигијени.
Формира навика за учење.
Негује навику учења на
одређеном месту.
Негује навике за чување
просторије у којој живи и ради.
Упозна школу и усвоји школске
обавезе.
Негује позитиван става према
школи.
Негује лепо понашање на улици
и поштује правила у саобраћају.
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координира,
усмерава,
дискутује,
анализира,
сугерише

развијање позитивних ставова кроз
лични пример

комуницира,
решава проблеме,
поштује, учествује,
размишља,
процењује,
залажесе, рецитује,
примењује,
усмерава,координира,
анализира,дискутује

Неговаљм и развијањем
позитивних ставова кроз лични
пример и примере групе и
појединца,неговањем
другарства,солидарности и навика
које морају бити део свакодневног
понашања,личним ангажовањем
сваког појединца ; остварити кроз
групни рад и радионичарски;
неговање лепог понашања

-комбинован рад

3. Моја осећања и ја

15

УКУПНО:

36

Негује другарство у одељењу.
Негује позитивн става о пажње
према старијима.
Организују свој радни дан и
време за учење.
Види начин како да дође до бољег
успеха.
Негује скромност и рационално
коришћење.
Негује навуку лепог понашање и
лепог обраћања другу. Изгради
ставова о међусобном уважавању
другарства.
Негује послушност.
Пружи помоћ другу или
другарици.
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разуме, пази, чува,
примењује, поштује,
решава проблеме,
прати,усмерава,
сугерише,дискутује,
мотивише,
анализира

Кроз примере неговати позитиван
однос према себи и
другима,примењивати добро
познате приступе одржавања личне
и опште хигијене,чувања животне
срединеи правила здраве исхране
кроз радионичарски рад,групни и
индивидуални рад ;прихватање и
разумевање различитости ;
уважавање и поштовање

ДРУГИ РАЗРЕД

77

СРПСКИ ЈЕЗИК- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 180
ЦИЉ: Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика
ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да
се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања
традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности.
ТЕМА/ОБЛАСТ

УЧЕЊЕ ДРУГОГ
ПИСМА

БР.
ЧАСОВА

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

о ут ук

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

УЧЕНИКА

24 21 45

−
−

влада основном техником
читања и писања
латиничког текста;
пронађе експлицитно
исказане информације у
једноставном тексту
(линеарном и
нелинеарном);

−
−
−
−

−
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Пише
преписује
допуњава
реченице,
саставља
реченице на
основу слике,
или низа
слика,
пише диктате
и самостално
пише
реченице и
краће
текстуалне
целине

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
НАСТАВНИКА
−

−

−

−

проверава
читање и
писање
ћириличког
писма
упућује
ученике на
што бољу
технику
читања
одлучује када
ће почети да
ученике
упознаје са
другог писма
посебно
упућује
ученике на
графичко
увезивање
слова у речима

Потребно добро утврдити
читање и писање
ћириличког писма и
радити на што бољој
техници читања, а затим
постепено кренути са
усвајањем другог писма.
Посебну пажњу треба да
обрате на писање слова ч и
ћ, џ и ђ, њ и љ.
Код учења писаних слова
латинице посебну пажњу
треба посветити
графичком увезивању
слова у речима. Писање се
може увежбавати кроз
преписивање, допуњавање
реченица, састављање

−

−

КЊИЖЕВНОСТ

48 22 70

−

−
−
−

−
−
−
−

разликује књижевне
врсте: песму, причу,
басну, бајку, драмски
текст;
одреди главни догађај,
време и место дешавања у
прочитаном тексту;
одреди редослед догађаја
у тексту;
уочи главне и споредне
ликове и разликује
њихове позитивне и
негативне особине;
разликује стих и строфу;
уочи стихове који се
римују;
објасни значење
пословице и поуке коју
уочава у басни;
чита текст поштујући
интонацију

−

−

−

−
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уочава
формалне
разлике
између
поезије, прозе
и драмског
текста
разликује
књижевне
врсте: лирску
песму од
приче и
драмског
текста
разуме
пренесено
значење
загонетке
препознаје
жанр басне
као приче са

−
−

−
−

−

−

задаје
различите
начине
увежбавања
писања
прати
напредовање и
оцењује
постигнућа
ученика
формативно и
сумативно
код ученика
развија љубав
према читању
градити код
ученика осећај
за лепо и
вредно
васпитава укус
ученика
разговара са
ученицима о
књижевним
делима
утиче да
ученици граде
критичко о
радњи и
ликовима у
делима
интензивно
развија

реченица на основу слике,
састављање реченица на
основу низа слика, диктата
и самостално писање
реченица и краћих
текстуалних целина.

У настави књижевности
најважније је код ученика
развијати љубав према
читању, градити осећај за
лепо и вредно, васпитавати
укус.
Кроз читање
књижевноуметничких
текстова и у разговору о
њима на часу гради се
критичко мишљење, јер
ученици треба да имају суд
о поступцима и особинама
ликова, као и о различитим
догађајима у тексту. Код
деце интензивно развијати
емпатију, тражити да се
ставе на место другога и да

реченице/стиха;
−

−
−

пренесеним
значењем
разуме и
открива
пренесено
значење
басне,
објашњава
поуку
тумачи
пословице

−

−

−
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емпатију код
ученика да
разумеју
најразличитије
особине и
поступке
ликова
јача
национални и
културни
идентитет
ученика, као и
књижевности
и културе
других народа
подстиче
упознавање
ученика са
значајним
личностима
српског језика,
књижевности
и културе
мотивише
ученике на
стваралачке
активности
(сценски
наступ –
извођење
драмског
текста,
драмска игра,

разумеју најразличитије
особине и поступке
ликова. Настава
књижевности јача
национални и културни
идентитет ученика, кроз
упознавање своје
књижевности и културе,
као и књижевности и
културе других народа.

−

ЈЕЗИК

23 17 40

−
−
−
−
−

разликује глас и слог и
препозна самогласнике и
сугласнике;
разликује врсте речи у
типичним случајевима;
одређује основне
граматичке категорије
именица и глагола;
разликује реченице по
облику и значењу;
поштује и примењује
основна правописна
правила;

овладава
−
писаним и
усменим
стандардним
српским
језиком
− развија
примену
граматичких
правила у
писаној и
говорној
−
комуникацији
− развија
основна
знања о
именицама,
глаголима,
придевима и
бројевима
−
− усваја
правописна
правила

−
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луткарска
игра, драмски
дијалози)
прати
напредовање и
оцењује
постигнућа
ученика
формативно и
сумативно
усмерава се на
развијање
исхода и
ученичких
компетенција
за примену
граматичких
правила у
писаној и
говорној
комуникацији
објашњава
слог само на
основу
типичних
случајева са
самогласнико
м на крају
слога
радити на
схватању
појма именице
као врсте речи

Ученици овладавају
писаним и усменим
стандардним српским
језиком. Програм је
усмерен на развијање
исхода и ученичких
компетенција за примену
граматичких правила у
писаној и говорној
комуникацији.

−
−

понавља и
−
вежба већ
научено
обраћа пажњу −
на
правописне
захтеве и на
њихову улогу −
у тексту

−

−

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

4 21 25

−

−

користи различите облике
усменог и писменог
изражавања
препричавање, причање,
описивање;
правилно састави дужу и
потпуну реченицу и

−
−
−
−
−
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причање
−
препричавање
описивање
богате свој
речник
−
прецизно
изражавање

обрађује
глагол као
врсту речи
уводи
разликовање
категорије
времена
бројеве као
врсту речи
повезује са
наставом
математике
постепено
упознају
ученике са
правописним
правилима
постепено, уз
понављање и
вежбање већ
наученог
помажу
ученицима да
употпуне своје
знање из
правописа
развија и
унапређујр
језичку
културе
ученика
оспособљава
ученике да

Основни облици усменог и
писменог изражавања су
препричавање, причање и
описивање.
Препричавање – у другом

−
−
−
−

споји више реченица у
краћу целину;
учествује у разговору и
пажљиво слуша
саговорника;
разликује основне делове
текста (наслов, пасус, име
аутора, садржај);
изражајно чита
ћирилички текст.

−

разумевање
значења речи

−

−

−

−
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квалитетно и
сврсисходно
усмено и
писмено
комуницирају
подстиче
ученике да
уоче шта је
битно,
посебно када
текст треба да
препричавају
указују
ученицима на
мање или
више успеле
начине
препричавања
ученике
упућују да
пажљиво
посматрају,
уочавају,
откривају,
запажају,
упоређују, па
тек онда дату
предметност
опишу и
језички
уобличе
кроз игровне
актовности и

разреду, настава језичке
културе усложњава и
повећава захтеве на плану
овог облика
усменог и писменог
изражавања ученика.
Потребно је подстицати
ученике да уоче шта је
битно, а шта може остати
непоменуто када
препричавају, како се не
би догодило да
препричани текст буде
дужи од оног који
препричавају.
Потребно је, такође,
вредновати препричавање,
тј. указати ученицима на
мање или више успеле
сегменте овог облика
изражавања.

−

−

Образовни стандарди

Садржаји програма
ТЕМА
Kњижевност

језичке вежбе
упућује
ученике на
неговање
језичке
културе
кроз лексичкосемантичке
вежбе богате
речник
ученика
прати
напредовање и
оцењује
постигнућа
ученика
формативно и
сумативно

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.1.5.1. препознаје
књижевне врсте (бајку и
басну); 1СЈ.1.5.2. одређује
главни догађај и ликове
(који су носиоци радње) у
књижевноуметничком
тексту; 1СЈ.1.5.3. одређује

СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.5.1. одређује фолклорне
форме (кратке народне
умотворине – пословице,
загонетке, брзалице); 1СЈ.2.5.2.
препознаје стих и строфу у
лирској песми; 1СЈ.2.5.3.
одређује карактеристичне
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НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.5.1. тумачи особине,
понашање и поступке ликова
позивајући се на текст; 1СЈ.3.5.2.
уочава узрочно-последичне везе
међу догађајима у тексту;
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у

време и место дешавања
радње у
књижевноуметничком
тексту;

особине, осећања, изглед и
поступке ликова у
књижевноуметничком тексту;
1СЈ.2.5.4. уочава везе међу
догађајима (нпр. одређује
редослед догађаја у
књижевноуметничком тексту);
1СЈ.2.5.5. разликује
приповедање од описивања и
дијалога;

књижевноуметничком тексту,
аргументује их позивајући се на
текст;

1СЈ.1.3.1. пише писаним
словима ћирилице и
латинице; 1СЈ.1.3.2. уме да
се потпише; 1СЈ.1.3.3.
почиње реченицу великим
словом, завршава је
одговарајућим
интерпункцијским знаком;
1СЈ.1.3.4. употребљава
велико слово приликом
писања личних имена,
назива места (једночланих),
назива школе; 1СЈ.1.3.5.
пише кратким потпуним
реченицама једноставне
структуре; 1СЈ1.3.6. издваја
наслов, углавном се држи

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба
писма (ћирилицу и латиницу);
1СЈ.2.3.2. употребљава велико
слово приликом писања имена
места; правилно пише гласове ћ,
ч, ђ, џ; правилно пише
сугласник Ј у интервокалској
позицији; употребљава запету
при набрајању; 1СЈ.2.3.3. пише
јасним и потпуним реченицама;
варира језички израњегову
намену; 1СЈ.2.3.4. држи се теме;
излагање организује око
основне идеје текста коју
поткрепљује одговарајућим
детаљима; 1СЈ.2.3.5. језички
израз прилагођава

1СЈ.3.3.1. пише јасним,
потпуним, добро обликованим
реченицама; користи разноврсне
синтаксичке конструкције,
укључујући и сложене; 1СЈ.3.3.2.
јасно структурира текст (
уводни, средишњи и завршни
део текста); добро распоређује
основну информацију и додатне
информације унутар текста и
пасуса; 1СЈ.3.3.3. прилагођава
језичко-стилски израз типу
текста; 1СЈ.3.3.5. користи богат
фонд речи ( у односу на узраст);
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе;

Језик
-Писано
изажавање(правопис)
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теме; 1СЈ.1.3.7. препричава
кратак једноставан текст (
до 200 речи); 1СЈ.1.3.8.
користи скроман фонд речи
( у односу на узраст);
правилно их употребљава;
1СЈ.1.3.9. пише кратку
поруку ( о томе куда иде,
зашто касни, и сл.); 1СЈ.
1.3.10. пише честитку ( за
Нову годину, рођендан),
позивницу ( за рођенданску
прославу, забаву),
разгледницу ( са летовања,
зимовања, екскурзије);

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте
речи (именице и глаголе);
1СЈ.1.4.2. препознаје
граматичке категорије
променљивих речи (род и
број заједничких именица);
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте
реченица по комуникативној

комуникативној ситуацији (
формалној/неформалној);
1СЈ.2.3.6. саставља кратак
наративни текст; 1Сј.2.3.7.
користи фонд речи примерен
узрасту; употребљава синониме
(нпр. да избегне понављање) ;
1СЈ. 2.3.8. пише писмо
(приватно) и уме да га адресира;

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи
(именице и глаголе); 1СЈ.2.4.2.
препознаје подврсте речи
(властите и заједничке именице;
основне и редне бројеве);
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Граматика и
лексикологија

функцији (обавештајне,
упитне, узвичне, заповедне)
и по
потврдности/одричности
(потврдне и одричне);
1СЈ.1.1.5. познаје значења
речи и фразеологизама који
се употребљавају у
свакодневној комуникацији
(у кући, школи, и сл.);

1СЈ.2.4.3. препознаје субјекат и
предикат; 1СЈ.2.4.4. одређује
врсте реченица по
комуникативној функцији
(обавештајне, упитне, узвичне,
заповедне) и по
потврдности/одричности
(потврдне и одричне);
1СЈ.2.4.5. саставља реченице
различите по комуникативној
функцији и облику; 1СЈ.2.4.6.
познаје значења речи и
фразеологизама који се јављају
у школским тестовима;
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1СЈ.3.4.1. именује врсте речи (
властите и заједничке и глаголе);
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик
променљивих речи према
задатом критеријуму:
заједничких именица према
броју, а глагола према роду и
броју; 1СЈ.3.4.3. одређује
значења непознатих речи и
фразеологизама на основу
ситуације и текста/контекста у
којем су употребљени; 1СЈ.3.4.4.
употребљава речи у основном и
пренесеном/фигуративном
значењу;

-Граматика и
лексикологија

Књижевност

1СЈ.1.5.1. препознаје
књижевне врсте (бајку и
басну); 1СЈ.1.5.2. одређује
главни догађај и ликове
(који су носиоци радње) у
књижевноуметничком
тексту; 1СЈ.1.5.3. одређује
време и место дешавања
радње у
књижевноуметничком
тексту;

1СЈ.2.5.1. одређује фолклорне
форме (кратке народне
умотворине – пословице,
загонетке, брзалице); 1СЈ.2.5.2.
препознаје стих и строфу у
лирској песми; 1СЈ.2.5.3.
одређује карактеристичне
особине, осећања, изглед и
поступке ликова у
књижевноуметничком тексту;
1СЈ.2.5.4. уочава везе међу
догађајима (нпр. одређује
редослед догађаја у
књижевноуметничком тексту);
1СЈ.2.5.5. разликује
приповедање од описивања и
дијалога;
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1СЈ.3.5.1. тумачи особине,
понашање и поступке ликова
позивајући се на текст; 1СЈ.3.5.2.
уочава узрочно-последичне везе
међу догађајима у тексту;
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у
књижевноуметничком тексту,
аргументује их позивајући се на
текст;

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЦИЉ: Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању 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 сопственом језику и културном наслеђу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР ЧАСОВА
Остали
УК
ОГ
типови

Поздрављање

1

0

1

Представљање
себе и других;
давање основних
информација о
себи и другима

7

2

5

АКТИВНОСТИ

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученици ће бити у
стању да:
Разумеју једноставне
поздраве и реагују на
њих;поздраве и
отпоздраве користећи
најједноставнија
језичка средства

Разумеју и именују
бића и предмете који
се односе на
тему;разумејуједност
авне исказе који се
односе на
поздрављање и
представљање;
поздрављају,
отпоздрављају,
размењују
информације личне
природе (питају и
кажу како се зову)

УЧЕНИКА

НАСТАВНИКА

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Ученици уче и увежбавају:
- изразе и речи које се
користе код поздрављања,
представљања и
упознавања – Hello. I’m
(Miloš). Goodbye
-формално и неформално
поздрављање
- кратку причу која се
односи на тему

Наставник
упознаје ученике
са наставним
темама и
исходима наставе
у овој школској
години

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима

Ученици уче и увежбавају:
- изразе који се користе за
поздрављање,
представљање, и основну
друштвену комуникацију
са вршњацима – I’m
(Miloš). Hello. Bye. How are
you? I’m fine thank you.
- кратку причу која се
односи на тему

-презентација
наставних
садржаја
-усмеравење
активности
ученика
-подстицање
ученика на
размишљање,
увиђање,
повезивање и
примену садржаја
-корелира нставне
садржаје са
другим наставним

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, рад у
групи
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Разумевање и
давање упутстава
и налога

5

1

4

Разумеју једноставна
упутства и налоге и
реагују на њих;
формулишу
једноставна упутства
и налоге; поштују
правила учтиве
комуникације

Ученици уче и увежбавају:
-слушање описа слике уз
показивање
-слушање кратких дијалога уз
понављање
-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева
-певање уз гестикулацију

предметима
Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава

-цртање, бојење
Позив и
реаговање на
позив за учешће
у заједничкој
активности

5

1

4

Разумеју позив и
реагују на њега;
упућују позив на
заједничку активност;
разумеју и поштују
правила учтиве
комуникације

Ученици уче и увежбавају:
-кратке једноставне позиве на
заједничку активност
-упућивање и
прихватање/одбијање позива
на заједничку активност, уз
коришћење најједноставнијих
израза
-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева
- кратку причу која се односи
на тему
-певање уз гестикулацију

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности
ученика, подстиче
ученике на
размишљање,
повезивање и
примену
наставних
садржаја

Ученици уче и увежбавају:
-модални глагол за
изражавање молбе can/may
-правила учтиве комуникације
-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности
ученика, подстиче

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање
Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање

-цртање, бојење

Исказивање
молбе,
захвалности и
извињења

5

2

3

Разумеју кратке и
једноставне молбе и
реагују на њих, упуте
кратке и једноставне
молбе, искажу и
прихвате захвалност
и извињење на
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Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна

једноставан начин

- кратку причу која се односи
на тему
-певање уз гестикулацију

на размишљање

активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање

-цртање, бојење

Честитање

6

2

4

Разумеју једноставне
честитке и одговоре
на њих; упуте
једноставне честитке;
уоче сличности и
разлике у начину
прославе Божића и
Ускрса код нас и у
ВБ.

Ученици уче и увежбавају:
- изразе и речи којe се односе
на Божић и Ускрс
- сличности и разлике у
начину прославе Божића и
Ускрса код нас и у ВБ;
-песмице
-прављење честитки
-цртање, бојење

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава,
помаже у
прављењу
честитки,
корелира нставне
садржаје са
другим наставним
предметима

Описивање бића,
предмета, места и
појава

8

2

6

Ученици уче и увежбавају:
-глаголе have got/ to be за
давање описа
-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева
- кратку причу која се односи
на тему
-цртање, бојење

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности
ученика, корелира
нставне садржаје
са другим
наставним
предметима

Исказивање
потреба и
осећања

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

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање,
певање, прављење
честитки
Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање

5

2

3

Ученици уче и увежбавају:
- речи које се односе на
потребе и осећања – happy,
sad, hungry, thirsty, hot,
cold;

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,

Разумеју свакодневне
исказе у вези сa
непосредним
потребама и
осећањима и реагују
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на њих; изразе
основне потребе и
осећања кратким и
једноставним
језичким средствима

-језичку структуру – He’s /
She’s happy / sad / hungry…;

активности
ученика, корелира
нставне садржаје
са другим
наставним
предметима

игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање

-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева
-цртање, бојење

Исказивање
положаја у
простору

5

2

3

Разумеју једноставна
обавештења о
положају у простору
и реагују на њих;
траже и пруже кратка
и једноставна
обавештења о
положају у простору

Ученици уче и увежбавају:
-прилоге и предлоге-here,
there, in, on, under
-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева
- кратку причу која се односи
на тему
-цртање, бојење

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности
ученика, корелира
нставне садржаје
са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање

Исказивање
времена

5

2

3

Разумеју и саопште
једноставне исказе
који се односе на
хронолошко и
метеоролошко
време

Ученици уче и увежбавају:
- речи и изразе којима се
описују временске прилике
–What’s the weather like?
It’s snowing/raining/
windy/cold…

Разумеју, траже и
дају једноставне
исказе којима се
изражава
припадање/
неприпадање и
поседовање/

Ученици уче и увежбавају:
-присвојне придеве
- Have got за изражавање
припадања/поседовања
- речи којима се именују
делови одеће ;
-језичку структуру – I’ve got а

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности
ученика, корелира
нставне садржаје
са другим
наставним
предметима
Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности
ученика, корелира
нставне садржаје

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање
Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,

Изражавање
припадања/
неприпадања и
поседовања/
непоседовања

5

2

3

-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева
-цртање, бојење
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непоседовање

jumper.
- кратку причу која се односи
на тему;
- језичку структуру – She’s
wearing a hat. I’m wearing
boots.
-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева
-цртање, бојење

са другим
наставним
предметима

бојење, лепљење),
погађање,
препознавање

Изражавање
допадања/
недопадања

5

2

3

Разумеју
једноставне исказа
за изражавање
допадања/
недопадања и
реагују на њих.
Траже мишљења и
изражавају
допадање/
недопадање
једноставним
језичким
средствима

Ученици уче и увежбавају:
- речикојима се именују врсте
хране – raisins, plums, crisps,
cakes, milkshake;
- језичку структуру – I like /
don’t like
–кратку причу која се односи
на тему
-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева
-цртање, бојење

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности
ученика, корелира
нставне садржаје
са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање

Изражавње
способности

5

2

3

Разумеју
једноставне исказе
који се односе на
изражавање
способности, траже
информацију о
туђим
способностима

Ученици уче и увежбавају:
-модални глагол can за
изражавање способности
- језичку структуру за
изражавање способности – A
bird can fly. I can’t fly. Can you
swim? Yes, I can. No, I can’t.
-кратку причу која се односи
на тему
-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева

Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности
ученика, корелира
нставне садржаје
са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање
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Изражавање
количине и
бројева

5

2

3

УКУПНО

72

24

48

Разумеју и
саопштавају
једноставне исказе
који се односе на
бројеве и количине

-цртање, бојење
Ученици уче и увежбавају:
-бројеве 1-20
-множину именица
-кратку причу која се односи
на тему
-препознавање малих и
великих латиничних слова
-писање бројева
-цртање, бојење
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Наставник
надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности
ученика, корелира
нставне садржаје
са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима, мануелна
активност (сецкање,
бојење, лепљење),
погађање,
препознавање

МАТЕМАТИКА- 180 ЧАСОВА
ЦИЉ: Циљ наставе и 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.

ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

ОБНАВЉАЊЕ
ГРАДИВА
ПРВОГ
РАЗРЕДА

6

6

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

По завршетку теме ученик ће бити
у стању да:
УЧЕНИКА
−

Успешно ради и разуме
задатке који су рађени током
прошле године

−

темељно обнавља
таблице сабирања и
одузимања до 20

НАСТАВНИКА
−

−

БРОЈЕВИ ДО
100 – ПРВИ
ДЕО

16 23 39

одређује десетице најближе
датом броју;
− усмено сабира и одузима
бројеве до 100;
− примењује замену места и
здруживање сабирака и
чинилаца ради лакшег
рачунања;
− израчунава вредност бројевног
израза са највише две
операције;
− решава текстуални задатак
постављањем израза са
−

сабира и одузима
до 100
− замењује места
сабирака и
здруживања
сабирака
− обнавља градиво
кроз очигледне
примере
− разуме везу
множења и дељења
− утврђује дељивост
бројева, односно
−
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−

наставни процес
конципира у
складу са
дефинисаним
исходима
планира и
организује,
комбинује
различите
активности,
методе и облике
рада, за рад са
ученицима
приликом
планирања часа,
дате исходе
разложе на мање и
на основу њих
планира
активности за
конкретан час

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Обнављањем начина
израде задатака из
протекле наставне
године, ученици
употпуњују своје знање
и припремају се нове
наставне исходе.
Већина исхода теме
БРОЈЕВИ се остварује
спирално (у сваком
разреду се градиво из
ове области надовезује
и проширује), исходи
који се остваре у
оквиру једног блока
бројева, касније се
проширују на остале
блокове бројева.

−
−
−
−
−
−

највише две рачунске
операције и проверава тачност
решења;
одређује непознати број у
једначини са једном
аритметичком операцијом;
одређује делове (облика) дате
величине;
изражује одређену суму новца
преко различитих апоена;
чита број записан римским
цифрама и напише дати број
римским цифрама;
приказује мањи број података
у таблици и стубичастим
дијаграмом;
уочава правило и одреди
следећи члан започетог низа

који број је
садржалац датих
бројева.
− памти таблице
множења и дељења
до 100
− решава једноставне
примере једначина
директном
применом таблица
множења и дељења
− појам разломка
разуме као деобу
целине (јединице)
− памти, разуме и
користи запис
бројева римским
цифрма (И, В, X, Л,
Ц)

−

−
−

−

−

−
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осмишља наставу
имајући у виду да
се исходи у
програму
разликују, да се
неки могу акше и
брже остварити,
док је за одређене
исходе потребно
више времена
развија своје и
компетенције
ученика
компетенције
ученика не
усмерава само на
остваривање
појединачних
исхода
помаже, подстиче
и усмерава
ученике да
самостално
откривају
математичке
правилности и
изводе закључке
ученике упућује да
користе уџбеник и
друге изворе
знања,
Користи различите
игролике

Потребно је темељно
обнављање таблица
сабирања и одузимања
до 20, јер су оне основ
за даље упознавање
ових операција у
блоку бројева до 100.
За илустрацију правила
користе се
манипулативна
средства као и визуелни
прикази.
Пре свега треба водити
рачуна о мисаоном
процесу ученика који
треба да буде у
директној вези са оним
што ученик записује
приликом решавања
проблема.
Аритметичка операција
множења упознаје се
као поновљено
сабирање (сабирање
једнаких сабирака).
До таблице дељења се

−

ГЕОМЕТРИЈА
ПРВИ ДЕО

7 9 16

−
−
−
−

разликује дуж, полуправу и
праву;
одређује дужину изломљене
линије (графички и рачунски);
одређује обим геометријске
фигуре;
изражава дужину у
различитим јединицама за
мерење дужине;

−

−

обнавља шта је:
тачка, права, крива
и изломљена
линија, дуж,
отворена и
затворена линија.
користи правилну
математичку
нотацију за
означавање тачака,
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активности и
едукативне
софтверске алате
да подстакне
интелектуалну
активност ученика
и наставу чини
интересаном и
ефикаснијом.
праћење и
процењивање
степена
остварености
исхода, које треба
да обезбеди што
поузданије
сагледавање
развоја и
напредовања
ученика

долази на основу везе
множења и дељења.
Искључиво се ради
усмени поступак
рачунања.
У оквиру ове теме,
ученици упознају и
записивање бројева
римским цифрма (И, В,
X, Л, Ц) и принцип
читања и писања
бројева помоћу њих.
Коришћење дијаграма,
схема и других
средстава приказивања
може помоћи при
решавању проблемских
задатака.
На почетку ове теме
обновити градиво првог
разреда које је повезано
са овом темом: тачка,
права, крива и
изломљена линија, дуж,
отворена и затворена
линија.

−

БРОЈЕВИ ДО
100 – ДРУГИ
ДЕО

38 58 96

мери дужину дужи и нацрта
дуж дате дужине

користи појмове чинилац,
производ, дељеник, делилац,
количник, садржалац;
− усмено множи и дели у оквиру
прве стотине;
− рачуна вредност бројевног
израза са највише две
операције;
− решава текстуални задатак
постављањем израза са
највише две рачунске
операције и провери тачност
решења;
− одређује непознати број у
једначини са једном
аритметичком операцијом;
− уочава правило и одређује
следећи члан започетог низа
−

правих, полуправих
и дужи
− разликује отворену,
затворену
изломљену линије
и појам дужине
изломљене линије
− одређују обим
троугла, квадрата и
правоугаоника

Разликују се отворене и
затворене изломљене
линије и уводи појам
дужине изломљене
линије (графички и
рачунски) и њено
обележавање. Упознаје
се појам обима
геометријске фигуре,
одређивати и обим
троугла, квадрата и
правоугаоника.

записује приликом
решавања проблема
бира поступак
усменог рачунања
који му је
најефикаснији
повезује примену
математичких
знања у
реалистичним
ситуацијама
правилно користи
математички језик
и термине

Потребно је одвојити
довољно времена за
активности рачунања
без коришћења папира
и оловке, уз
подстицање разговора о
различитим
поступцима које су
ученици применили.

−
−

−

−

Омогућити ученицима
слободу избора
поступка рачунања.
Користе се примери
једначина које се
решавају и проверавају
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искључиво директном
применом таблица
множења и дељења.
ГЕОМЕТРИЈА
ДРУГИ ДЕО

2 4 6

−
−
−
−

нацрта правоугаоник, квадрат
и троугао на квадратној мрежи
и тачкастој мрежи;
уочава подударне фигуре на
датом цртежу;
уочава симетричне фигуре;
допуњује дати цртеж тако да
добијена фигура буде
симетрична уодносу на дату
праву

црта правоугаоник
и квадрат
− развија прецизност
и уредности
− уочава појам
фигуре симетричне
у односу на дату
линију на
квадратној мрежи.
− препознаје
симетричне фигуре
и доцртава
започети цртеж
−

Цртају се правоугаоник
и квадрат уз вежбање
развоја фине моторике
и прецизности и
уредности код ученика.
Активностима
препознавања
симетричних фигура
или доцртавања
започетог цртежа,
показује се разумевање
идеје „пресликавања у
огледалу” тј.
симетричности.
Уводи се идеја
подударности фигура.

МЕРЕЊЕ И
МЕРЕ

2 4 6

−
−

чита и запише време са
часовника;
користи јединице за време у
једноставним ситуацијама

−

−

користи стандардне
мерне јединице за
дужину (м, дм, цм)
у практичним
активностима
црта дужи задате
дужине, мери и
процењује дужине
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Уводе се стандардне
мерне јединице за
дужину (м, дм, цм).
Решавањем задатка
израчунавања дужине
развијају се
способности

објеката и
растојања у
непосредној
околини.
− претвара веће
мерне јединица у
мање и обрнуто.
− За мерење времена
користе мерне
јединице за време
(дан, месец, година,
час, минут).

изражавања дужине у
различитим мерним
јединицама као и
претварања већих
мерних јединица у
мање и обрнуто.
Потребно је и да
ученици вежбају да
процењују
дужине/растојања.
У оквиру мерења
времена уводе се мерне
јединице за време (дан,
месец, година, час,
минут).

УТВРЂИВАЊЕ
ГРАДИВА
ДРУГОГ
РАЗРЕДА

0 11 11

−

Успешно ради и разуме
задатке који су рађени током
ове године

−

Кроз затакре
понављања и
провера обнавља
стечено знање из
наставних тема
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Обнављањем начина
израде задатака из ове
наставне године,
ученици употпуњују
своје знање и
припремају се наставне
исходе у наредној
школској години.

Образовни стандарди

Садржаји програма
ТЕМА
Природни бројеви и
операције са њима

ОСНОВНИ НИВО
1МА.1.1.1. зна да прочита и
запише дати број, уме да
упореди бројеве по
величини и прикаже број на
датој полуправој;
1МА.1.1.2. рачуна вредност
бројевног израза са највише
две операције сабирања и
одузимања у оквиру прве
стотине,

СРЕДЊИ НИВО
1МА.2.1.1. уме да примени
својства природних бројева
(паран, непаран, највећи,
најмањи, предходни, следећи
број) и разуме декадни бројевни
систем;
1МА.2.1.2. уме да одреди
десетицу најближу датом броју;
1МА.2.1.3. сабира и одузима,
рачуна вредност израза;

1МА.1.1.3. множи и дели без
1МА.2.1.4. рачуна вредност
остатка у оквиру прве
израза с највише две операције;
стотине;
1МА.1.1.4. уме да на основу
текста правилно постави
израз са једном рачунском
операцијом;

1МА:2.1.5. уме да решава задатке
са непознатим чиниоцем,
дељеником или делиоцем;

1МА.1.1.5. уме да одреди
непознат чинилац, дељеник,
делилац;
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НАПРЕДНИ НИВО
1МА.3.1.1. уме да примени
својства природних бројева у
решавању проблемских
задатака;
1МА.3.1.2. зна својства
операција сабирања и
одузимања и уме да их
примени;
1МА.3.1.3. уме да израчуна
бројевну вредност израза са
више операција поштујући
приоритет;
1МА.3.1.4. уме да решава
сложеније проблемске задатке
дате у текстуалној форми;

Геометрија

1МА.1.2.1. уме да именује
геометријске облике у равни
(квадрат, круг, троугао,
правоугаоник и тачка);

1МА.2.2.1. уочава међусобне
односе геометријских објеката у
равни;

1МА.3.2.1. претвара јединице за
мерење (m, cm, dm) из већих у
мање;

1МА.2.2.2. претвара јединице за
мерење дужине (m, cm, dm);

1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу
коцке и квадра;

1МА.1.4.1. уме да изрази
одређену суму новца преко
различитих апоена и рачуна
са новцем у једноставним
ситуацијама;

1МА.2.4.1. уме да изрази
одређену суму новца преко
различитих апоена и рачуна са
новцем у сложенијим
ситуацијама;

1МА.3.4.1. зна јединице за време (
минут и сат) и уме да пореди
временске интервале у сложенијим
ситуацијама.

1МА.1.4.2. зна да решава
једноставне задатке са
применом m, cm, dm;

1МА.2.4.2. зна јединице за време
( минут и сат) и пореди
временске интервале у
једноставним ситуацијама;

1МА.1.2.2. зна јединице за
мерење дужине (m, cm dm) и
1МА.2.2.6. препознаје мрежу
њихове односе;
коцке и квадра;
1МА.1.2.3. користи
поступак мјерења дужине
линије приказане на слици;

Мерење и мере

1МА.1.4.3. уме да чита
једноставније графиконе и
табеле;

1МА.2.4.3. уме да користи
податке приказане графички или
табеларно у решавању
једноставнијих задатака;
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СВЕТ ОКО НАС- ГОДИШЉИ ФОНД ЧАСОВА 72
ЦИЉ: Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за
одговоран живот у њему.

ТЕМА/ОБЛАСТ

ДРУГИ И ЈА

БР.
ИСХОДИ
ЧАСОВА
По завршетку теме ученик
о ут ук ће бити у стању да:
7

5 12

−

−
−
−
−

−
−

оствари права и обавезе
у односу на правила
понашања у групама
којима припада;
прихвати последице када
прекрши правила
понашања;
се понаша тако да
уважава различитости
других људи;
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;
препозна грб, заставу и
химну Републике Србије
и примерено се понаша
према симболима;
идентификује групе
људи којима припада и
своју улогу у њима;
разликује потребе од
жеља на једноставним
примерима из

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
−

−

−

посматрање са
усмереном и
концентрисаном
пажњом ради
јасног запажања и
уочавања света у
окружењу
(уочавање видних
карактеристика);

НАСТАВНИКА
−

описивање –
вербално или
ликовно
изражавање
спољашњих и
унутрашњих
запажања;

процењивање –
самостално
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−

дати програм
наставе
контекстуализује
према потребама
конкретног
одељења имајући у
виду
карактеристике
ученика, уџбенике
и друге наставне
материјале које ће
користити,
техничке услове,
наставна средства
и медије којима
школа располаже
као и друге ресурсе
школе и локалне
средине;
приликом
планирања наставе
и учења потребно

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
У оквиру теме налазе
се садржаји
интердисциплинарног
карактера који се
односе на ученика
као друштвено
биће, његова права и
обавезе у окружењу и
друштвеним групама
којима припада. У
фукусу су: родбина,
(ван)школске
заједнице (спортски
тимови, позоришне и
фолклорне групе,...),
односно права и
обавезе становника
насеља.
Кроз разматрање

−

−
−

сопственог живота;
повеже личну хигијену,
боравак у природи,
физичку активност и
разноврсну исхрану са
очувањем здравља;
повеже резултате рада са
уложеним трудом;
одржава личну хигијенуруку, зуба и чулних
органа.

одмеравање;
−

−

КУЛТУРА
ЖИВЉЕЊА

10 6 16

−
−

одреди тип насеља на
основу његових
карактеристика;
оствари права и обавезе

груписање –
уочавање
сличности и
различитости ради −
класификовања;

праћење –
континуирано
посматрање ради
запажања
промена;

−

бележење –
записивање
графичко,
симболичко,
електронско
бележење
опажања;

−

практиковање – у
настави,
свакодневном
животу и
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−

−

је да упути ученике
да користе уџбеник
и друге изворе
знања,
руководи се
индивидуалним
разликама међу
ученицима у
погледу начина,
темпа учења и
брзине
напредовања;
користи
интегрисаним
приступом у којем
постоји
хоризонтална и
вертикална
повезаност унутар
истог предмета и
различитих
наставних
предмета;

одређених животних
потреба ученицима се
приближава концепт
рационалне и
штедљиве потрошње.
И даље је потребно
подстицати
размишљање и
дискусију не
само о својим
потребама већ и
уважавање потреба и
осећања других.
Развијају се и навике
здравог живљења
(хигијена тела,
разноврсна и редовна
исхрана, боравак у
природи и физичка
активност), као и
оспособљавање
ученика за безбедно
учешће у саобраћају.

партиципативним и
Искуственима
кооперативним
знањима потребно је
активностима
омогућава сарадњу омогућити ученику

−
−
−
−

−
−

−
−

у односу на правила
понашања у групама
којима припада;
идентификује групе
−
људи којима припада и
своју улогу у њима;
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;
се понаша тако да
уважава различитости
других људи;
примени правила
културног и безбедног
−
понашања у саобраћају и
превозним средствима у
насељу са околином;
именује занимања људи
у свом насељу са
околином;
пронађе тражени објекат
у насељу помоћу
адресе/карактеристичних −
објеката;
разликује облике рељефа
у свом насељу и
околини;
разликује облике и
делове површинских
вода у свом насељу и
околини.

спонтаној игри и
раду;

међу ученицима;
−

експериментисање
– намерно
модификоване
активности,
огледи које изводи
−
сам ученик;

истраживање –
испитивање
својстава и
особина, веза и
узрочнопоследичних
односа;
сакупљање –
прављење
колекција, збирки,
албума из
природног и
друштвеног
окружења;
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−

−

превасходно
користи активне и
искуствене методе
наставе и учења;
користи различите
игролике
активности и
едукативне
софтверске алате
да подстакне
интелектуалну
активност ученика
и наставу чини
интересаном и
ефикаснијом;
уважава
свакодневна
искуства и знања
које је ученик
изградио ван
школе;
негује радозналост
код ученика,
одржава и

да спозна безбедно
кретање и сналажење
у непосредном
окружењу.
Истражују се
карактеристике
насеља у којем
ученик живи
(село/град), уочавају
се карактеристике
које одређено насеље
сврставају у сеоско
или градско.
Ученици се
оспособљавају за
сналажење у насељу
помоћу адресе,
кућног броја и
карактеристичних
објеката, што је
пожељно реализовати
кроз
практичне
активности, како у
учионици тако и ван
ње. Картографско
описмењавање се

КРЕТАЊЕ И
ОРИЈЕНТАЦИЈА
У ВРЕМЕНУ

11 6 17

−

−

−
−
−

одабере начин кретања
тела, узимајући у обзир
облик тела, врсту
подлоге и средину у
којој се тело креће;
понаша се тако да
уважава различитости
својих вршњака и других
људи;
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;
наводи примере
различитих облика
кретања у окружењу;
измери растојање које
тело пређе током свог

−

стварање –
креативна
продукција;

−

играње –
дидактичке,
едукативне и
спонтане игре;

−

осмишљавање и
реализација активности у
оквиру минипројекта.

подстиче
интересовања за
учење и
континуирано
сазнавање;
−

редовно и
осмишљено
прикупља
релевантне податке
о напредовању
ученика и
остваривању
предметних исхода
и постигнутом
степену развоја
компетенција
ученика.

наставља увођењем
појмова рељеф и
облици рељефа кроз
посматрање насеља и
околине и
упоређивањем
географских објеката
и појава у окружењу
(узвишења, удубљења
и равнице,
површинске воде).

Изучавање облика
кретања и утицаја
облика тела на
кретање, пожељно је
да се врши уз огледе.
Надовезујући се на
основне појмове
усвојене у првом
разреду, проширују
се временске
одреднице: минут,
сат, дан, седмица,
месец, година, датум,
годишња доба.
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−

−

−
−

кретања;
одреди време помоћу
часовника и календара
користећи временске
одреднице: сат, дан,
седмицу, месец, годину;
забележи и прочита
податке из личног
живота помоћу ленте
времена;
повеже резултате рада са
уложеним трудом;
изведе једноставне
огледе пратећи упутства.

Мањом (већ
познатом) мерном
јединицом објашњава
већа (нова) мерна
јединица. Потребно је
оспособити ученике
да правилно користе
средства за мерење
времена: часовник,
календар и ленту
времена.
Важно је указивати
на цикличност
временских
одредница и
појава у природи
(дан, седмица,
година, годишња
доба).

РАЗНОВРСНОСТ 12 8 20
ПРИРОДЕ

−
−
−

Указивати на
узајамно дејство живе
и неживе природе,
кроз уочавање и
апстраховање
заједничких
карактеристика

идентификује заједничке
особине живих бића на
примерима из окружења;
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;
препозна примере
повезаности живих бића
са условима живота;
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−

−
−
−
−

−
−
−

−
−

−

живих

разврста животиње из
окружења на основу
начина живота и начина
исхране;
изведе једноставне
огледе пратећи упутства;
разврста биљке из
окружења на основу
изгледа листа и стабла;
повеже делове тела
живих бића са њиховом
улогом/ улогама;
негује и својим
понашањем не угрожава
биљке и животиње у
окружењу;
наведе примере који
показују значај биљака и
животиња за човека;
повеже резултате рада са
уложеним трудом;
повеже промене у
природи и активности
људи са годишњим
добима;
безбедно поступа пре и
током временских
непогода;
штедљиво троши
производе које користи у
свакодневним
ситуацијама;
разврста отпад на

бића и повезивање
делова тела живих
бића са њиховим
улогама. Нове
класификације
биљака и животиња
односе се на
делове тела биљака
(стабло и лист), начин
исхране животиња
(што представља
припрему за увођење
ланца исхране у
трећем разреду) и
начин живота
животиња
(домаће/дивље).
Однос човека и живог
света разматра се из
различитих углова
– значаја које биљке и
животиње имају за
опстанак и лакши
живот људи, уз
препознавање и
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−

предвиђена места;
понаша се тако да
уважава различитости
других људи.

практиковање
понашања
које не угрожава
биљке и животиње у
окружењу. У складу
са интересовањима
ученика, могу се
детаљније истражити
улоге неких делова
тела човека, тако да
се ученици не
оптерећују
фактографским
знањем, него
сагледавањем улоге
тих делова тела у
свакодневним
активностима, нези и
бризи о њима. Другу
димензију односа у
природи представља
повезаност живих
бића са елементима
неживе природе као
основним условима
за живот.
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ЧОВЕК СТВАРА

4 3 7

−
−

−
−
−
−

−
−

Потребно је
подстицати ученике
да у свакодневним
активностима (у
школи и ван ње)
примењују неке од
основних принципа
рационалне
потрошње –
рационално троше
производе, односно
материјале које
користе у
свакодневном
животу; ако су у
прилици,
разврставају отпад на
предвиђена места;
брину се

сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;
одабере материјале који
својим својствима
највише одговарају
употреби предмета;
истезањем, савијањем и
сабијањем одреди
својства материјала;
именује занимања људи
у свом насељу и
околини;
повеже резултате рада са
уложеним трудом;
штедљиво троши
производе које користи у
свакодневним
ситуацијама;
пронађе нову намену
коришћеним
предметима;
разврста отпад на
предвиђена места

о биљкама и
животињама.
Нужно је
примењивати
истраживачки
приступ и
оспособљавати
ученике за различите
110

начине прикупљања
података о окружењу,
вођење белешки и
закључивање.
Учествовање у
једноставним
огледима, понекада
вршити у пару или
групи.
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Образовни стандарди

Садржаји програма
ТЕМА
Жива и нежива природа

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

1ПД.1.1.1. прави разлику
између живе и неживе
природе;

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и
неживе природе на очигледним
примерима;

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини
живу и неживу природу;

1ПД.2.1.2. зна основне разлике
између биљака, животиња и људи;
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке
критеријуме класификације живих
бића;

1ПД.3.1.1. разуме повезаност
живе и неживе природе на мање
очигледним примерима;
1ПД.3.1.2. разуме функционалну
повезаност различитих делова
тела живих бића;

1ПД.1.1.3. зна заједничке
карактеристике живих бића;
1ПД.1.1.4. уме да класификује
жива бића према једном од
следећих критеријума:
изгледу, начину исхране,
кретања и размножавања;
1ПД.1.1.5. препознаје и
именује делове тела живих
бића;

1ПД2.1.4. зна улогу основних делова
живих бића;
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова
живота и живих бића у станишту;
1ПД.2.1.6. разуме међусобну
зависност живих бића у животној
заједници;

1ПД.1.1.6. разликује станишта
према условима живота и
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и
живим бићима у њима;
необновљиве природне ресурсе;
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит
животиња и поступке којима се она
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штити;
1ПД.1.2.1. препознаје и
именује природне ресурсе;
1ПД.1.2.2. зна употребну
вредност природних ресурса;
Екологија

1ПД.1.2.3. разликује повољно
и неповољно деловање човека
по очување природе;

Људска делатност

1ПД.1.3.1. зна основна
својства воде, ваздуха и
земљишта;

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства
воде и ваздуха: агрегатно стање и
кретање;

1ПД.3.3.1. разуме како загревање
и хлађење воде и ваздуха утичу
на појаве у природи;

1ПД.1.3.2. зна да су вода у
природи, ваздух и земљиште
састављени од више
материјала; 1ПД.1.3.3. зна да
својства материјала одређују
њихову употребу и препознаје
примере у свом окружењу;

1ПД.2.3.2. зна да су различита
својства воде, ваздуха и земљишта
последица њиховог различитог
састава;

1ПД.3.3.2. примењује знање о
променама материјала за
објашњење појава у свом
окружењу;

1ПД.1.4.1. уме да препозна
кретање тела у различитим
појавама; 1Пд.1.4.2. зна
помоћу чега се људи

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи
од силе која на њега делује, врсте
подлоге и облика тела;

Напредни ниво 1ПД.3.4.1. уме да
примењује знања о странама
света;

Кретање
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у простору
и
времену

оријентишу у простору: лева
и десна страна, стране света,
адреса, карактеристични
објекти;
1ПД.1.4.3. уме да одреди
стране света помоћу Сунца;
1ПД.1.4.4. зна јединице за
мерење времена: дан, недеља,
месец, година; 1ПД.1.4.5. уме
да прочита тражене
информације са часовника;

Где човек живи

1ПД.2.2.1. разликује
обновљиве и необновљиве
природне ресурсе;
1ПД.2.2.4. зна шта је
добробит животиња и
поступке којима се она
штити;

1ПД.1.6.1. зна основне облике

1ПД.2.5.1. зна које су улоге
различитих друштвених група и
њихових чланова; 1ПД.2.5.2. зна која
су права и обавезе чланова у
различитим друштвеним групама;

1ПД.2.6.1. препознаје и именује
облике рељефа и површинских вода
у свом месту и у околини; 1ПД.2.6.2.
разуме повезаност природно114

1ПД.3.5.1. разуме заједничке
карактеристике друштвених
група и разлике међу њима;
1ПД.3.5.2. разуме да се права и
обавезе чланова друштвених
група међусобно допуњују;

1ПД.3.6.1. зна шта је претходило,
а шта је уследило након важних
догађаја и појава.

рељефа и површинских вода;
1ПД.1.6.2. зна основне типове
насеља и њихове
карактеристике;

географских фактора – рељефа, вода,
климе – и делатности људи;

Држава
Србија и
њена
прошлост

ЛИКОВНА КУЛТУРА-ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72
ЦИЉ: Циљ наставе и 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.

ТЕМА/ОБЛАСТ

ОБЛИЦИ

БР.
ЧАСОВА

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

о ут ук

По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:

УЧЕНИКА

22 10 32

−

−

тумачи једноставне
визуелне информације
везане за облике које
опажа у свакодневном
животу.
користи информације о
светлости и одабрана
ликовна дела као

−

−
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Ученици
разговарају о са
наставником о
облицима
Истражују и
покушавају да

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
НАСТАВНИКА

−

показује
ученицима
како да
истражују, а

Облици се истражују
посматрањем предмета
из свих углова и/или са
свих страна.
Истраживање се током
године

−

−

−

−
−
−

−

−

подстицај за
стваралачки рад
природне облике
надограђују, допуњују и
на тај начин развијају
комбинаторне
способности ;
користи информације о
особинама облика и
контрасту у свом
стваралачком раду.
разматра сам и са
другима шта и како је
учио и где та знања
може применити.
изразава своје замисли
одабраном ликовном
техником.
примени стечена знања
и доживљена искуства
на новим задацима.
користи одабране
информације као
подстицај за
стваралачки рад
уочава визуелне
супротности у свом
окружењу и изрази
одабраним материјалом
и техникама свој
доживљај и замисли.
преобликују материјале
у занимљиве ликовне

препознају
предмет када
виде само
његово дно

затим их
подстиче да
то раде
самостално

Проналазе
положај
предмета у
коме се тај
предмет не
може
препознати

−

−

цртају и
сликају на
њима лица или
шаре

−

организује
игру трагања
за познатим
облицима.

−

уочавају и
закључују на
који начин је
неки уметник
или дизајнер
дошао до неке
идеје за
стварање неког
предмета

−

Упознаје
ученике са
дизајнираним
предметима
који имају
исту намену

−

−
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савијају
једноставне

−

Дискутује са
ученицима по
чему
препознају
разне
предмете и
облике

указује на
симетрију при
стварању
неког дела

наставља тако што
ученици окрећу
предмете за свакодневну
употребу или облике из
природе све док не
пронађу положај када
предмет/облик више не
може да се препозна.
Исто може да се ради са
текстуром.
Ове активности
подстичу
ученике да размишљају
о облицима, да
пажљивије посматрају и
да самостално проналазе
мотивацију за ликовни
рад.
Парови очигледних
визуелних супротности
уче се искуствено. Не
нуди се стручни
термини. Један од
задатака може да буде
заједнички цртеж на
натрон-папиру
постављеном на зид или

−
−

−

−

−

−

.целине
користи материјал и
прибор на безбедан и
одговоран начин
користи материјал и
прибор на безбедан и
одговоран начин
преобликује,
самостално или у
сарадњи са другима,
материјале и предмете
за рециклажу
изрази, одабраним
материјалом и
техникама, своје
емоције, машту, сећања
и замисли.
преобликује,
самостално или у
сарадњи са другима,
материјале и предмете
за рециклажу
разматра, сам или у
групи, шта и како је
учио/ла и где та знања
може применити.
повезује уметничко
занимање и
одговарајуће продукте;

−

оригами фигуре
приказује
−
супротности,
компонује
слику;

−

играју се
погађања
облика које
неко од
ученика нацрта

−

путем
социјација
погађају облике

−

−

−
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сарађују
међусобно

−

Дели ученике
од групе и
организује
игру погађања
облика

−

Помаже
ученицима да
створе
одређену
мрежу
појмова

−

Разговара са
ученицима о
различитости
ма и
сличностима

промишљају о
питањима које
наставник
поставља и дају
одговоре
спајају
различите
материјале и
предмете

Указује на
потребу
очавања,
поређења
облика и
наглашавања
њихових
супторности

цртање на школској
табли. Ученици се деле
у две групе и организују
се игре погађања
облика.
Ако је ученицима игра
занимљива и желе да је
понове, наставник треба
да повећа захтеве
(квалитет линије и
цртежа, организација
композиције,
повезивање мотива у
причу и сл.).
Принцип компоновања,
доминанта, учи се
опажањем истакнутог
дела (бића, предмета,
боје, линије...) неке
целине. Наставник може
да покаже ученицима
неки непознати садржај
(рекламну
фотографију, фреску,
илустрацију, кадар
стрипа...) на кратко, да
уклони садржај и

−

уче како да
пакују поклоне,
како да ушију
дугме...

−

Проверава
колико су
ученици
упамтили
особине неких
предмета или
детаље на
некој слици

провери шта су ученици
упамтили, шта су
прво видели. Наставник
поново приказује
садржај, тражи од
ученика да уоче шта све
нису одмах запазили,
пита их шта
мисле да је најважније
на слици...

ПРОСТОР

8 6 14

−

−

−

−

повезује и примењује
стечена знања из
различитих области, да
уређује простор у коме
живи и да води рачуна о −
њему
повезује уметничко
занимање сценографа,
−
костимографа и
одговарајуће продукте;
изражава говором,
мимиком, и телом
различита расположења,
покрете и дешавања;
упоређује свој и туђ
естетски доживљај
простора, изрази,
одабраним материјалом
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дискутују о
амбијентима
израђују
пројекте
обликујући
зграде или
делове насеља,
користећи се
разним
амбалажама

−

−

Разговара са
ученицима о
аамбијентима
у којима су
били
присутни и
како се
осећају у
њима
Упознају
ученике са
неким од

О амбијенту се учи тако
што се ученицима
постављају питања:
какав утисак неки
простор оставља на њих,
како се
осећају у том простору,
шта им привлачи
пажњу, а шта им смета,
шта би променили и сл.
Не нуде се дефиниције и
не наводе елементи који
чине амбијент.
Пројекти везани за

−

−

и техникама замисли;
тумачи једноставне
визуелне информације
које опажа у
свакодневном животу и
користи их као
подстицај за
стваралачки рад
користи материјал и
прибор на безбедан и
одговоран начин се
изрази, одабраним
материјалом и
техникама

−
−
−

−
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уређују и
дорађују макете
опажају
кретања бића и
машина
уз помоћ
−
наставника
израђују
скуптуру која
може да се
пореће (уз
помоћ ветра)
обликују маске, −
костиме и
реквизите
према неком
тексту

музеја –
његовим
ентеријером и
екстеријером

−

Помаже
ученицима да
направе неку
мобилну
скулптуру и
маску или
костим

−

При
процењивању
напредовања
и оцењивање
постигнућа
проматра:

Упућује
ученике на
технике
израде макета
Указује на
различита
кретања у
природи

обликовање простора
могу да буду
обликовање макета
техником клуаж.
Ученици обликују куће,
зграде и друге делове
насеља од разноврсне
амбалаже.
Основна сврха овог
пројекта је организација
композиције у простору
и сарадња.
Ученици треба да
опажају кретање бића и
машина, као и које
материјале може да
покрене струјање
ваздуха у затвореном
простору (лишће, папир,
картон, камен,
пластика...).
Обликовање дела
простора у школи може
да буде израда мобилне
скулптуре (и да се веже
за кретање услед
струјања ваздуха)

−
−
−
−
−
−
−
−
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Однос према
раду
Однос према
себи
Однос према
другима
Разумевање
Повезивање
Оригиналност
Вербално
изражавање
Употребу
техника

Обликовање елемената
сцене, маски и костима
за школску представу
реализује се у пројектној
настави.

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

10 4 14

−
−
−

−
−

−

тумачи једноставне
визуелне
информације које опажа
у свакодневном животу
користи информације и
одабрана ликовна дела
као подстицај за
стваралачки рад;
тумачи једноставне
визуелне информације
користи материјал и
прибор на безбедан,
одговоран и креативан
начин;
изрази, одабраним
материјалом и
техникама, своје
емоције, машту, сећања
и замисли

−

−

−

−
−
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опонашају
покретима и
мимиком причу
(кретање
животиња,
разне радње махање,
руковање,
дириговање,
чишћење,
њихање и
слично.
Посматра и
доноси суд о
радњи и
ликовима на
сликама,
стриповима или
анимираним
филмовима
повезују речи и
реченице које
изговарају и
одговарајућу
мимику и гест
усклађују текст
и слику
дизајнирају
честитке.

−

−

−

−
−

прича причу
коју ученици
треба да
опонашају
прати
одговарајућим
покретима,
мимиком и
кретањем. На
пример,
опонаша
кретање
заједно са
ученицима
тумачи слике,
стрипове или
анимиране
филмове
указује на
повезаност
слика и речи
помаже и
указује на
потрене
дизајнирања
честитки

Невербално изражавање
се реализује на
интегрисаним часовима
или у корелацији са
часовима Физичког и
здравственог васпитања.
Ове активности су
важне за
целокупни развој, за
укључивање
интровертних ученика,
као припрема за сценски
наступ и за касније
презентовање радова и
пројеката.
Тумачење слике учи се
постепено. Користе се
стрип и анимирани
филм за одређивање
редоследа радње,
главних јунака, особина
и изгледа јунака...
Ученици треба да
повезују речи и
реченице које изговарају
и одговарајућу мимику и

гест. Такође, треба да
усклађују текст и слику.
На крају полугодишта
могу да дизајнирају
честитке.

ЛИКОВНЕ ИГРЕ

4 8 12

−

−
−

изрази бојом,
одабраним материјалом
и техникама, своје
емоције, машту,
осећања и замисли
вајањем у глини изрази
своје емоције, машту,
осећања и замисли
користи информације
као подстицај за
стваралачки рад;

−

−

−
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истражују које
су основне и
које се боје
добијају од њих
наносе
различите
тонове боја на
папир
изражавају
своје
доживљаје

−
−

указује како
да се направе
изведене боје
планира
задатке везане
изражавање
утиска или
расположења
светлим или
тамним
бојама,

Ученици још увек уче о
боји истраживањем,
наставник не нуди
дефиниције и
објашњења шта су
основне боје и како да
направе изведене боје.
У току године се
планира више задатака

−

разматра, у групи, шта и
како је учио/ла и где та
знања може применити
−
−

музичког,
књижевног,
ликовног или
филмског дела.
смишљају
називе својих
радова
развијају
креативност
−

−
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односно за
повезивање
светлих и
тамних боја са
неким појмом
(радост,
одмор, туга,
смиреност,
брзина, бука,
детињство...)
подстиче
ученике да
сликовно
дочаравају
своју машту
сугерише на
поједине
начине
сликовног
изражавање

везаних за
Боја се повезује и са
звуком.
Сврха задатака који се
раде на основу
разноврсних и
непотпуних
информација
(фотографија, део
текста, музичка
вињета...), а које
ученици треба да допуне
и изразе у ликовном
раду је развој маште.

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36
ЦИЉ: Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз
индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа
заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа
ТЕМА/ОБЛАСТ

УВОД У СВЕТ
МУЗИКЕ

БР.
ИСХОДИ
ЧАСОВА
По завршетку теме
о ут ук ученик ће бити у стању
да:
1 0

1

−
−

−

ПОНОВО У ШКОЛИ

6 1 7

−

објасни својим
речима утиске о
слушаном делу
поштује договорена
правила понашања
прислушању и
извођењу музике;
користи различите
облике усменог и
писменог
изражавања:
препричавање,
причање, описивање;
(Српски језик)
oбјасни својим
речима утиске о
слушаном делу,
особине тона,
доживљај прегласне
музике и њеног

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
−

НАСТАВНИКА

понашају се
−
као
истраживачи,
креатори и
извођачи

−

прате налоге
наставника

−

вежбају
правилну
дикцију
изговором
брзалица
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НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

−

да би постигао
очекиване
исходе
васпитнообразовног
процеса,
наставник
остварује
наставу
користећи глас,
покрет и
музичке
инструменте

Даје предност
искуственом
учењу

Процес учења базира се на
избору најупечатљивијих
музичких примера (за
слушање или извођење
музике), који имају задатак
да активирају свесну
активност, фокусирају
пажњу ученика, иницирају
процес мишљења и
креирају одговарајући
емоционални доживљај.
На часу треба да
преовлађују активности
којима се развијају знања,
вештине и ставови

−
−
−
−

−

−

утицаја на тело;
издвоји основне
музичке изражајне
елементе;
изговара бројалице у
ритму, уз покрет;
пева по слуху песме
различитог садржаја
и расположења;
осмисли ритмичку
пратњу за бројалице,
песме и музичке игре
помоћу различитих
извора звука;
препозна музичку
тему или
карактеристични
мотив који се
понавља у слушаном
делу;
изведе кретања,
вежбе и кратке
саставе уз музичку
пратњу; (Физичко
васпитање).

садржани у дефинисаним
исходима.
−

−

−

понашају се
према
правилима
музичког
бонтона

повезују
постепено
елементе
музичког
дела са
карактером
самог дела

−

−

активно
слушају
музику
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постепено
развијају
естетску

Ни једна област не може да
се изучава изоловано од
друге и да буде сама себи
циљ, а да се
истовремено не разговара о
свим другим аспектима
музике.
Музику од почетка треба
повезивати са што више
догађаја из живота ученика.

−
−

Аналитичким
слушањем
упућује ученике
да издвајају
упечатљиве
целине и
анализирају
музичко дело
(мелодија,
темпо, ритам).

Код ученика
развија дух
заједништва
кроз рад у
групама и у
одељењу,

Развија
комуникацијске
вештине у циљу
преношења и
размене
искустава и

Искуствено учење у оквиру
овог предмета подразумева
активно слушање музике,
лично музичко изражавање
ученика кроз извођење
музике и музичко
стваралаштво.
Најважнији покретач
наставе треба да буде
принцип мотивације и
инклузивности у
подстицању максималног

РАСПЕВАНИ
КИШОБРАНИ

3 1 4

−
−

−
−

−
−

−
−

пева по слуху песме
различитог садржаја
и расположења;
повезује карактер
дела са изражајним
музичким
елементима и
−
инструментима;
издвоји основне
музичке изражајне
елементе;
разликује различитe
инструменте по боји
звука и изражајним
могућностима;
oбјасни својим
речима утиске о
−
слушаном делу;
према литерарном
садржају изабере од
понуђених,
одговарајући
музички садржај;
разликује књижевне
врсте: народну
песму; (Српски језик)
пронађе нову намену
−
коришћеним
предметима; (Свет
око нас)
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осетљивости
и музички
укус

знања

−
правилно
седе, држе
тело и дишу
приликом
извођења
песама

израђује
дечје
ритмичке
инструменат
а од
различитих
материјала

одговара на
музичка
питања

−

−

учешћа у музичком
доживљају као и развијању
потенцијала за музичко
изражавање.

Мотивише и
укључује све
типове ученика

Композиције које се
слушају својим трајањем и
садржајем треба да
одговарају опажајним
могућностима ученика.
Композиција се први пут
ученике упућује
увек слуша у целини
да правилно
(демонстративно слушање),
седе, а вежбе
са унапред постављеним
дисања
организовати
задатком за слушање
кроз
музике.
интересантну
причу и игре
Однос између понуђених
композиција и примера из
друге литературе треба да
кроз музику
буде најмање 70% у корист
вежба
сугласнике (Ш
– шуштање
лишћа, Ф –
фијук ветра, Р зујање мотора,
З – зујање
пчеле, П –
хлађење нечег
врућег, С –

понуђених.
Важно је обезбедити
тишину и пажњу у току
слушања музике и упутити
их када треба извођаче да
поздраве аплаузом.

−

компонује
мелодије на
задати текст
−

ЗВУЦИ КРИСТАЛНЕ
ДВОРАНЕ

3 1 4

−
−
−

−
−

oбјасни својим
речима утиске о
слушаном делу;
издвоји основне
музичке изражајне
елементе;
препозна музичку
тему или
карактеристични
мотив који се
понавља у слушаном
делу;
пева по слуху песме
различитог садржаја
ирасположења;
свира по слуху
ритмичку пратњу уз
песму;

−
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илуструје
доживљаје
музићких
дела

опонашање
оглашавања
змије)

Посебну пажњу код
извођења музике треба
усмерити на спонтане
покрете као одговор на
музички доживљај.

Брзалице за
вежбање
дикције бира
према
гласовима који
се очекују у
песми коју ће
потом учити

Учењем и извођењем
бројалица, развијају се
ритмичке

−

Упозорава
ученике на
штетност
прегласне
музике

−

Развија
когнитивне
радње,

способности и припрема
свирање на дечјим
инструментима.
Песма се учи по деловима,
а затим спаја у целину.
У настави музичке културе
пожељно је што чешће
повезивати покрет и
певање извођењем
различитих врста музичких
игара.
Музичка игра се обрађује

−
РАСПЕВАНА ФАРМА

9 1 10
−

−
−

−

−
−

−

дугорочно
памћење и фине
моторичке
радње код
ученика
вежбањем
извођења
музике

oбјасни својим
речима утиске о
слушаном делу,
особине тона;
повезује почетне
тонове песамамодела и
једноставних
наменских песама са
бојама;
пева по слуху песме
различитог садржаја
и расположења;
примењује правилан
начин певања и
договорена правила
понашања у групном
певању исвирању;
повезује почетне
тонове песаме и
једноставних са
бојама;
изводи уз покрет
традициналне игре;
препозна музичку
тему или
карактеристични
мотив који се
понавља у слушаном
делу;
учествује у школским
приредбама
иманифестацијама;

−
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При певању
бира песме које
су примерене
узрасту ученика
и њиховим
интересовањим
а

−

Указује на
импровизацију
игре/покрета на
одређену
музику

−

поставља
музичка питања

као песма по слуху, након
чега следи усвајање
покрета.
Сви ученици учествују у
извођењу музичке игре,
међусобним смењивањем
група, све док игру не
изведе
цело одељење.
Дечјим и алтернативним
инструментима изводи се
свирање, а тонску боју
инструмената треба
повезивати са музичким
садржајем.
Сви видови музичког
стваралаштва реализују се
искључиво по слуху, без
записивања мелодија.

НА ПУТУ ДО ДУГЕ

4 2 6

−

повеже промене у
природи и
активности људи са
годишњим добима;
(Свет око нас)

−

пева по слуху песме
различитог садржаја
и расположења;
повезује ритам са
графичким приказом;
осмисли покрете уз
музику;
осмисли ритмичку
пратњу за песму
помоћу различитих
извора звука;
свира по слуху
ритмичку пратњу уз
бројалице и песме,
једноставне
аранжмане, свирачке
деонице у музичким
играма;
разликује стих и
строфу; (Српски
језик)
уочи стихове који се
римују; (Српски
језик)

−
−
−

−

−
−
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ПРАЗНИЧНИ ВОЗ

3 1 4

−
−
−
−
−

−
−

осмисли једноставну
мелодију;
повезује музичко
дело са њему
блиским ситуацијама;
искаже своје утиске о
делу које слуша;
oбјасни својим
речима утиске о
слушаном делу;
идентификује групе
људи којима припада
и своју улогу у
њима;(Свет око нас)
препозна и искаже
радост, тугу (Свет
око нас).
изрази, одабраним
материјалом и
техникама своје
емоције, машту,
сећања и замисли;
(Ликовна култура)
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 108
ЦИЉ: Циљ наставе и учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке
вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног
физичког вежбања у савременим условима живота и рада.
ТЕМА/ОБЛАСТ

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ
(Ходање и трчање,
Скакање и
прескакање,
Пузање, вишење,
упори и пењања,
Вежбе на тлу,
Вежбе равнотеже,
Вежбе са
реквизитима, Плес
и ритмика,
Полигони)

БР.
ЧАСОВА

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

о ут ук

По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:

УЧЕНИКА

44 28 72

−

−
−
−
−
−
−
−
−

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;
поштује правила игре;
навија и бодри

Хода кратким и
дугим корацима,
у различитом
ритму
− хода са
реквизитом, преко
ниских препрека,

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
НАСТАВНИКА

−

−
−
−
−
−
−
−

трчи преко
препрека, са
променом ритма
Поскакује у
месту, са вијачом
Скаче удаљ из
места
Скаче преко
реквизита
Скаче увис
Прескаче ластиш
Баца лоптице из
места и удаљ и у
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−

понавља
моторичке
вештине
усвојене у
првом разреду

−

задаје
вежбања

−

ученицима
који имају
потешкоћа да
усвоје неке од
садржаја,
задаје
вежбања
слична али

Организациони облици рада
су:








часови физичког и
здравственог
васпитања;
слободне активности;
недеља школског
спорта;
активности у природи
(крос, спортски дан,
излети, зимовање,
летовање ...);
школска такмичења;
корективно-педагошки
рад и допунска настава

Усвојене моторичке вештине
ученицима треба да омогуће

−

ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

4 20 24

−

−

учеснике у игри на
начин којим никога не
вређа;
прихвати победу и
пораз као саставни део
игре и такмичења;

примени једноставнe,
двоставне опште
припремне вежбе
(вежбе обликовања);
правилно изводи
вежбе, разноврсна

циљ
− Баца лопте увис и
хвата обема
рукама
− Води лопту у
месту и ходању и
додаје је
− Пузи по
струњачи на
различите начине
− Пење се и
провлачи се
−
− Пење се и спушта
на и са
различитих
справа.
− Изводи колут
напред, и назад
− Изводи основне
ритмичке покрете −
са реквизитима

−

развија своју
снагу без и са
реквизитима, на
справама и уз
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−

лакша од
предвиђених
и оставља
могућност да
задате исходе
достигне у
наредном
периоду

У раду са
напреднијим
ученицима,
реализује
проширене
садржаје
прати
способности
ученика за
различите
физичке
активности

Методе и
облике рада
бира у складу
са потребама

примену у свакодневним и
специфичним животним
ситуацијама.
Усавршавање неких
моторичких задатака је
континуирани процес без
обзира на садржаје програма
(техника ходања, трчања,
примена научене игре итд.).
Кроз процес реализације
програма неопходно је
пратити способности ученика
за различите физичке
активности.
Пре рада на усвајању нових
моторичких вештина из
наведених наставних тема,
неопходно је поновити
моторичке вештине усвојене у
првом разреду.
Посебан акценат се ставља на
развијање физичких
способности које се
континуирано реализују у

−
−

−
−

природна и изведена
кретања;
користи основну
терминологију
вежбања;
поштује правила
понашања у и на
просторима за
вежбање;
поштује мере
безбедности током
вежбања;
одговорно се односи
према објектима,
справама и
реквизитима у
просторима за
вежбање;

−

−
−
−
−
−

помоћ справа.
Развија
покретљивост без
и са реквизитима,
уз коришћење
справа.
Развија
издржљивости
Увежбава трчање
−
и елементарне
игре,
Вежба покрете уз
музику, плеше.
развија
координацију и
−
брзину
учествује у
штафетним
играма

и
могућностима
ученика и
материјалнотехничким
условима за
рад

припремном делу часа.

Подстиче
ученике на
самостално
вежбање;

Методе вежбања које се
примењују у настави су
тренажне методе
(континуирани, понављајући
метод), прилагођене узрасним
карактеристикама ученика.

−

дозира вежбе
у складу са
могућностима
ученика

−

за ученике
који из
здравствених
разлога
изводе
посебно
одабране
вежбе,
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указује на
правилно
држање тела

Део главне фазе користи се
за развој основних физичких
способности узимајући у
обзир утицај који наставна
тема има на њихов развој.

У раду са ученицима
примењивати диференциране
облике рада, дозирати
вежбања у складу са њиховим
могућностима и примењивати
одговарајућу терминологију
вежби.
Време извођења вежби и број
понављања, задају се групама
ученика или појединцима у
складу са њиховим
способностима, тако што се
води рачуна о постизању што

обезбеђује
веће радне ефикасности и
посебно место
оптимизацији интензитета
за вежбање
рада.
−
ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

10 4 14
−
−
−
−

−
−
−
−

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;
препознајевезувежбања
и уносаводе.

−

−
−

−

−
−
−

Развијају и негују −
правилан однос
према вежбању и
здравом животу
Негују
другарство
препознају
негативне и
неприхватљиве
облике понашања
у игри и другим
−
ситуацијама
негују патриотске
вредности и
мултикултурално
ст
правилно се
односе према
−
различитостима
чувају личну и
школску имовину
именују делове
тела, кости,
зглобове и
мишиће и наводе
њихову улогу.
−
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Основне
информације
о вежбању и
здрављу
преноси
ученицима
непосредно
пре, током и
након
вежбања на
часу
Код ученика
формира
правилан
однос према
физичком
вежбању и
здрављу;
Упознају
ученике са
правилима
понашања
која важе у
просторима за
физичко
вежбање
Истичу
неопходност

Ова наставна област реализује
се кроз све друге наставне
области и теме уз практичан
рад и састоји се од две
наставне теме Култура
вежбања и играња и
Здравствено васпитање.
У раду са ученицима
постепено уводити
терминологију вежби и
упознати их са утицајем
примењених вежби на
организам.
На начин прихватљив за
ученике објаснити значај
различитих вежбања за
здравље. Развој свести о
потреби да се буде здрав и шта
значи здравље за човека.
Неопходно је да уоче разлике
између здравог и болесног
стања организма.
Могућности свог тела ученици

−

−

−
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поштовања
правила
понашања
током
вежбања
Указују на
основна
правила
елементарних
игара које се
на часу
реализују.
Развијају код
ученика свест
о потреби
поштовања
правила
игара, као и
последицама
њиховог
непоштовања
Подстичу
ученике да
приликом
игре или
такмичења
поштују своју
и
противничку
екипу и
награде сваки
леп потез и
поступак

показују кроз вежбање.
Нагласити значај физичке
активности и физичког и
здравственог васпитања као
предмета.
Упознавање ученика са
значајем редовног и довољног
конзумирања течности – воде
и њеним повезује се са
вежбањем

−

учесника у
игри
Стварају
навику код
ученика да се
опрема за
физичко
вежбање
уредно
одржава и
чува.

ПРЕДМЕТ:ДИГИТАЛНИ СВЕТ
ГОДИШЊИ ФОНД 36
ЦИЉ:Развијање дигиталне компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за
учење,комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина мишљења.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

12 8
ДИГИТАЛНО
ДРУШТВО

20

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
– упореди начин на
који учи у школи са
онлајн учењем путем
школске платформе;
– користи школску
платформу за онлајн
учење (уз помоћ

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
Уочавају
предности и
слабости путем
онлајн учења
Користе
школску
платформу за
учење.Самосталн
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Наставник
објашњава какав је
вид учења путем
онлајн наставе и по
чему се разликује, а по
чему је сличан учењу у
школи; које су
предности, а које слабе

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Располагање
дигиталним
уређајима,коришћење
одговарајућих
дигиталних уређаја,

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;
– креира једноставан
графички дигитални
материјал намењен
познатој публици;

о користи
дигитални
уџбеникИменују
дате
геометријске
фигуре и од њих
креирај
дигиталну слику.
Ученици
осмишљавају
слике које ће
чинити
анимацију и које
ће они нацртати
на папиру или
помоћу
дигиталног
уређаја.Креира и
уређује
дигиталне слике
Објашњава појам
покретне слике и
креира њене
елементе.
Креира
дигитални
материјал
намењен ђацима
првацима.

– својим речима
објасни због чега
дигиталне уређаје
повезујемо на мреже,
укључујући интернет; Објасни како је
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стране једног и другог
облика
учења.Објашњава да
ово учење представља
подршку учењу код
куће и омогућава
образовни контакт са
наставником и ван
школског времена.
Демонстрира основне
могућности школске
платформе за онлајн
учење и подстиче
ученике да, за дубље
разумевање неког
наставног садржаја
користе дигитални
уџбеник .
Наставник бира
одговарајућу
једноставну
апликацију за цртање и
упознаје ученике са
радним
окружењем,припрема
датотеке у којима ће
ученици радити.
Упућује их како да их
отворе, ураде задатак и
сачувају свој
рад. Упућује у начин
израде анимиране
слике и задаје да

Коришћење
потребне
информације за
правилну употребу
дигиталних уређај:

Приступање
интернету на
одговарајући начин.

Коришћење одабране
платформе и учење
путем исте.

Коришћење
дигиталних уџбеника
за продубљивање
знања.

Предстваљње веб
презентације,гледање

– наведе могућности
за размену
материјала,
комуникацију и
заједнички рад
(учење) које су
настале захваљујући
умрежавању
дигиталних уређаја;

разумео важност
повезивања
дигиталних
уређаја у мрежу
на интернету
Објашњавају
шта је све могуће
размењивати у
оквиру школске
платформе
Описују послове
својих родитеља
који користе
дигиталне
уређаје и
закључе о
значају истих

осмисле слике које ће
чинити анимацију
Наставник преузима
креиране дигиталне
слике и учитава их у
одабрану апликацију
за анимацију,
демонстрирајући
технику.
Представља теме које
су од интереса за
прваке. Организује
„гостовање” код
првака и
представљање
креираних материјала.
Упознаје ученике шта
чини рачунарска
мрежу,објашњава добр
обити које произилазе
из повезивања
дигиталних уређаја на
мрежи.
Подстиче ученике да
опишу послове својих
родитеља – колико
њих користи
дигитални уређај на
послу, да ли је тај
уређај повезан на
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видео записа и
креирање дигиталних
слика.,коришћење
сигурних апликација
на рачунару,таблету и
мобилном телефону.

Размена материјала за
комуникацију између
ученика и између
наставника и ученика.

Прикупљање
ученичких радова.

Презентације
ученичких радова
другима- гостовање
код другара у школи.
Предствљање
ученичких радова на
веб страницама,сајту
школе..
Самопроцена,

интернет.

3
БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ
УРЕЂАЈА

3

6

– објасни добитке и
ризике који
произилазе из
комуникације путем
дигиталних уређаја;

– разликује
неприхватљиво од
прихватљивог
понашања при
комуникацији на
интернету;

– реагује на
одговарајући начин

Објашњавају
могућности које
доноси
комуникација на
интернету и
уочавају ризике
који се могу
појавити при
комуникацији.

Разговарати са
ученицима о видовима
дигиталне
комуникације и
објаснити
карактеристике сваког
од поменутих видова.
Објаснити зашто су
успостављене
старосне границе и
како да не доведу себе
Знају о
у опасне ситуације.
опасностима које Упознати ученике са
вребају на
правилима писане
интернету и знају онлајн комуникације и
које је то
интернет бонтоном.
неприхватљиво
Објаснити улогу
понашање.
емотикона у писаној
комуникацији.
Разговарати са
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вршњачко
вредновање,
запажање
самостално
проналажење и
нформација;
способност решавања
проблема користећи
алгоритамски
поступак
самостално учење;
рад у групи,

Безбедно и планирано
коришћење
дигиталних уређаја у
школи и кући.

Израда плана
рада.учења
онлајн,коришћења
платформе и
дигиталних уџбеника.

ако дође у додир са
непримереним
дигиталним
садржајем,
непознатим,
злонамерним особама
или особама које
комуницирају на
неприхватљив начин;

ученицима о
Ученици реагују непримереној
на одговарајући
комуникацији (говор
начин ако дођу у мржње, вређање,
додир са
омаловажавање), као и
непримереним
о ризичној
садржајима на
комуникацији (контакт
интернету
са непознатим
обраћају се
особама) .Оснажује
родитељу,наста
ученике да реагују на
внику,педагогу.. адекватан начин
уколико дођу у додир
– наведе неке од
са непримереним
начина на које
садржајима или су
корисници
Наводе начине на сведоци насиља,
дигиталних уређаја
које корисници
Подстицати ученике да
остављају личне
податке у дигиталном остављају личне наведу неке од
податке и
података који спадају у
окружењу;
примењују
личне податке и како
заштиту личних
користе дигиталне
података на
уређаје за учење.
интернету.
Постављати потпитања
о потреби за
неговањем здравих
– организује
Креирају
пример
навика када је
сопствено учење у
дневног плана
употреба дигиталних
онлајн окружењу на
рада
и
уређаја у питању.
начин који не
коришћења
Појашњава ученицима
угрожава здравље и
ддигиталних
који проблеми могу да
личну безбедност,
уређаја.
настану због
као и сигурност
неодговорног
дигиталног уређаја;
Користе
понашања корисника
дигиталне
технологије.
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Правилно поступање
у ситуацијама које
могу бити опасне на
интернету.
Коришћење заштите
личних података на
интернету.
Израда паноа и
плаката о правилном
и безбедном
понашању на
интернету.

уређаје онако
како они не
угрожавају
здравље ученика.

АЛГОРИТАМСКИ
НАЧИН
РАЗМИШЉАЊА

5

5

10

– 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

Ученици користе
термин
електронски
отпад,разврставај
у отпад и
практично
примењују
одлагање отпада
који не угрожава
животну
средину.
Креирају
једноставне
линијске или
програме који
садрже
једноставна
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Наставник објашњава
ученицима како се
пажљиво рукује
дигиталним уређајима
и одговарајућу
заштиту од
неовлашћеног
приступа (креирати
јаку лозинку).
Упућивање ученика да
дигитални уређај
користе само у
присуству
родитеља/законског
заступника.
Ставља ученике пред
проблеме које треба да
декомпонују и њихово
решење прикажу у
форми низа корака.
Објашњава
назив алгоритам и
демонстрира
ученицима како се
креира рачунарски
програм.
Представити

Практично
прикупљање и
одлагање
електронског отпада.

Креирање
рачунарског
програма.

Коришћење
алгоритамског знања
у изради задатака
„корак по корак“.

рачунарски програм у понављања.
визуелном
програмском језику;
Креирају
– анализира
статичке или
једноставан програм
покретне слике
креиран у визуелном
које подижу
програмском језику и
свест о
објасни шта и на који
опасностима
начин тај програм
неодговорног
ради;
одлагања
електронског
отпада и
промовишу
одговорно
– уочи и исправи
понашање према
грешку у
планети.
једноставном
програму, провери
ваљаност новог
решења и по потреби Ученици
анализирају и
га додатно поправи
објашњавају шта
(самостално или
и на који начин
сараднички);
раде у оквиру
креирања
рачунарског
програма.
Креирају
програме које, уз
– креира програм у
помоћ
визуелном
наставника,
програмском језику
учитавају у
којим управља
физички
понашањем
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ученицима процес
програмирања
расположивог
физичког дигиталног
уређаја (робота,
микроконтролера).

Примењивање
алгоритам у
решавању задатака и
из области других
предмета.

Самопроцена,
вршњачко
вредновање,
запажање
самостално
проналажење и
нформација;

Способност
решавања проблема
користећи
алгоритамски
поступак.
Самостално учење;
рад у групи и
тимовима.

расположивог
физичког дигиталног
уређаја.

дигитални уређај.
Тестирају и, по
потреби,
коригују све до
постизања
жељеног
резултата.
Анализирају
понашања
физичког
дигиталног
уређја.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Циљ: Циљ Верске наставе јесте упознавање ученика са православном хришћанском вером и сазнавања истини о Богу
као човековом твроцу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

I- Увод
1. Ми смо Црквауводни час

БР. ЧАСОВА
о утук

1

0

1

ИСХОДИ

Позавршеткутемеученикћебити
у стањуда:

Когнитивни аспект:
стекне основна знања о
темата које ће се
обрађивати у настави
Православног
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

упознавање
ученика са
садржајима и
начином рада
мотивисање

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Катихизација као
литургијска делатностзаједничко је дело
катихете (вероучитеља)
и његових ученика.

катихизиса током
другог разреда
уочи какво је његов
предзнање из градива
обрађеног у претходном
разреду школовања.
Афективни аспект:
ученик ће желети да
активно учествуеј на
часовима верске наставе

II- МОЈЕ МЕСТО
У ЦРКВИ

2. Крштењем
постајемо чланови
цркве
3. Црквазаједница

4

2

6

Когнитивни аспект:
- да зна да се Крштењем
постаје члан Цркве
- да зна да је Црква
заједница потпуно
другачија од свих
- да зна да је Црква
заједница са Богом
- да уочи да је Литургија
догађај Цркве
- да зна да у Литурији
учествуие само онај ко
је крштен и ко то жели:
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* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

ученика за
похађање часова
верске наставе

Заједница, храм,
Црква јесу
свакако једна те
иста ствар али
ипак различита.
Црква без
заједнице не
постоји нити
може да
функциионише.
Заједништво
јесте нешто што

Катихета (вероучитељ)
би требало стално да
има на уму да катихеза
не постоји ради
гомилања информација
(„знање о вери“), већ као
настојање да се учење и
искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у
живот кроз слободно
учешће у
богослужнбеном животу
Цркве.

На почетку сваке
наставне теме ученике
би требало упознати
са циљевима и
исходима наставе,
садржајима по темама,
начином остваривања
програма рада, као и
са начином
вредновања њиховог
рада.

4. Храм – место
окупљања
заједнице

краси
хришћанство.

Афективни аспект:
- ученик ће пожелети да
чини добро другима
(ближњима) у својој
заједници
- ученик ће желети да
изражава хришћанску
љубав према Богу и
ближњима.

5. Литургија –
догађај Цркве
6. Зајеница
радости

Настава се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
(35 часова)
- практична настава
(1 час)
Место реализације
наставе

7.
Систематизација
наставне теме
Моје место у
Цркви

IIIЛИТУРГИЈСКЕ
СЛУЖБЕ
8. Народ Божији,
различите службе
9. Литургијске
службе: Епископ,
свештеник и ђакон

Врсте наставе

- Теоријска настава се
реализује у
учионици;

3

3

6

Когнитивни аспект:
- препозна и именује
основне службе које
постоје на Литургији
- зна да свако у Цркви
има своју службу
-уочи међусобну
повезаност служби у
Цркви
- уочи од коликог је
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која

Црвка је уређена
заједница
верујућег
народа,
хијерархијски
сведена и
постављена.
Апостол Петар
као стуб или

- Практична настава се
реализује у цркве –
учешћем у
литургијском сабрању;
Дидактичко методичка
упутства за
реализацију наставе

значаја за неку
заједницу окупљње свих
њених чланова
- уочи да је и он сам
важан и посебан у
животу Цркве
- објасни службу
Епископа у Цркви
- увиди сличност
службе Епископа са
првосвештеником
Христом
- да уочи да Епископ
предводи миилитву
Цркве
-објаснии ко су монаси
и шта су манастири

10. Многе службе,
једна Црква
11. Епископ- слика
Христова на
Литургији
12. Ко су монаси?
13.
Систематизација
наставне теме

имају са темом
о којом
причамо.

камен Цркве.
Управо Епископ
кроз Литиргију
јесте жива слика
Христа на
земљи.

Реализација програма
требало би да се одвија у
складу с принципима
савремене активне
наставе, која својом
динамиком подстиче
ученике на
истраживачки и
проблемски приступ
садрћајима тема. У току

Афективни аспект:
- ученик ће бити
подстакнут да
размишља о својој
служби у Цркви

IV- ЖИВОТ У
ЦРКВИ- ЛЕПОТА
ПРАЗНИКА

4

2

6

Ученици
Когнитивни аспекти:
слушају дају
- да уочи разлог нашег одговоре на
великог поштовања
постављена
према Богородици
питања.
- да зна да је
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Уводне часове требало
би осмислити тако да
допринесу међусобном
упознавању ученика,
упознавању ученика с
циљевима, исходима,
наставним садржајима,
али и тако да наставник
стекне почетни увид у то
каквим предзнањима и
ставовима из подручја
Православног
катихизиса, група
располаже.

Наставник ће
пружити
ученицима
елементарно
знање о
стварању света.

реализације стављати
нагласак више на
доживљајно и
формативно а мање на
сазнајно и
информативно.

14. Пресвета
Богородица- Мајка
Христова
15. БожићХристос се роди!
16. БожићХристос се роди!
17. БогојављењеХристос је Син
Божији
18. Свети Сава и
Свети Симеон
19.
Систематизација
наставне теме

Богородица много
волела Бога и желела
да му служи и да
много воли нас
- уочи да Богородицу
сматрамо светијом од
свих светих
-да зна молитву
Богородице Дјево
- усвоји текст и
мелодију песме
„Витлејеме славни
граде“
- да зна да се
приликом Крштења
Христовог, Бог
открива као Света
Тројица
- да зна да је Свети
Сава наш први
Архиепископ
- да зна ко је подигао
манастир Хиландар
Афективни аспекти:
- ученик ће пожелети
да радо учествује у
прослављању
празника
- ученик ће пожелети
да стваралачки ( кроз
песму, молитву,
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* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Омогућити
ученицима да
схвате и доживе
Цркву као
заједницу
сабраног
Божијег народа.
Подстицати
ученике на
лично учешће у
животу Црвке.

Квалитет наставе се
постиже када се
наставни садржаји
реализују у складу са
савременим
педагошким захтевима
у погледу употребе
разноврсних метода,
облика рада и
наставних средстава.
Имајући у виду
захтеве наставног
прогарама и
могућности
транспоновања
наставног садржаја у
педагошко дидактичка
решења, наставник би
требало да води
рачуна и о
психолошким
чиниоцима извођења
наставе- узрааста
ученика, нивоу
психофизичког
развоја,
интересовањима,
склоностима,
способностима и
мотивацији ученика.

цртеж) искаже своју
љубав и поштовање
према Богородиц

V- ТРПЕЗА
ГОСПОДЊА
20. Литургија наш
дар Богу
21. Литургијски
простор
22. Причешће –
храна за живот
вечни

23. Причешће –
храна за живот
вечни
24.Слава у мојој
породици

3

2

5

Когнитивни аспекти:
-увиди и каже зашто
приносимо дарове
природе Богу
- уочи да су дарови
које приносимо Богу,
свет у малом
- на елементарном
нивоу препозна и
именију литургијске
предмете
- уочи да је заједничка
трпеза израз љубави
- зна да је Литургија
заједничка трпеза око
које се окупљају
чланови Цркве
- уочи разлику између
Светог Причешћа и
друге хране
-уочи сличност
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Причешће у
Литургији јесте
управо оно што
нам доноси
вечни живот.
Трпезом
Господњом
сматра се свака
Литиргија и кроз
такво
учествовање ми
управо
учествујемо у
трпези
Господњој.

У остваривању
савремене наставе
наставник је извор
знања, креатор,
организатор и
координатор
ученичких активности
у наставном процесу.
Настава је успешно
реализована ако је
ученик спреман да
Цркву схвати као
простор за
остваривање своје
личности кроз
заједничарење са
ближњима и
Тројичним Богом који
постаје извор и пуноћа
његовог живота.
Евалуација наставе
Евалуацију наставе
(процењеивање
успешноти
реализације наставе и
остварености задатака
и исхода наставе)

елемената Литургије и
славе
Афективни аспект:
- код ученика ће се
развити жеља да
учествују у Литургији
VI- СВЕТА
ЛИТУРГИЈА –
ПРОСЛАВА
ВАСКРСЕЊА

25. Христос је са
нама у Литургији
26. Причешће у
мом животу
27. Празнујемо
Васкрсење
Христово
28. Христово
Васкрсење – наше
васкрсење
29.
Систематизација
наставне теме

4

1

5

Когнитивни аспект:
- препозна значај
празновања Васкрса
- прошири своја знања
о Христовом
Васкрсењу
- да уочи да је
Христово Васкрсење
изузетан догађај у
који је укључена
читава природа
- зна да је Христос
увек са нама
Афективни аспект:
- ученик ће бити
подстакнут на
поштовање и
правилан однсо према
храму и иконама
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Свака
Литуригија је
васкрсење
Христа јер
причешћем
управо осећамо
Царство Небеско
чак и на земљи.
Литуригија има
повезаност коју
нам једино она
може пружити.

наставник ће
остварити на два
начина:
- процењивање
реакције ученика или
прикупљањем
коментара ученика
путем анкетних
евалуационих
листића;
- провером знања које
ученици усвајају на
часу и испитивањем
ставова;
Оцењивање
Непосредно описно
оцењивање ученика
може се вршити кроз:
-усмено испитивање
- писмено испитивање
- посматрање
понашања ученика

Оквирни број часова
по темама
VII –ИКОНА –
ПРОЗОР У
ВЕЧНОСТ
30. Православни
храм
31. Икона- прозор
у Царство Божије
32. Буди и ти
иконописац
33. Царство
Божије у светима
34. Царство
Божије у светима
35. Систематизаија
наставне теме
36. Излет у
природи

Увод- 1
5

2

7

Когнитивни аспект:
- преприча одабране
приче које говоре о
Христовој љубави
преам свету и човеку
- на елементарном
нивоу објасни
међусобну повезаност
свих људи и природе
- препознаје и именује
поступке људи који су
прожети љубављу
преама природи,
људима и богу
Афективни аспект:
- код ученика ће се
развити жеља да се
брине о биљкама и
животињама и
целокупној природи
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Заједница као основ
живота- 4
Настагвник
образлаже
важност иконе у
православној
иконографији
која обухвата
природу као
творевину.
Есхатологија као
значајна наука о
Царству
Небеском јесте
оно помоћу чега
ће се ученицима
лакше објаснити
тема.

Заједница љубави
Бога, човека и
природе- 5
Неизмерна љубав
Божија- 8
Црква заједница са
Богом- 5

Христова љубав према
човеку и свету- 7
Наша брига о свету
(творевини Божијој)- 6

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ДОПУНСКА НАСТАВА: СРПСКИ ЈЕЗИК – годишњи фонд часова 18
ЦИЉ: да ученик овлада основним знањем из матерњег језика
ТЕМЕ
1. Рецитујемо обрађене песме из
првог разреда
2. Вежбамо технику читања и
писање

ИСХОДИ
 учествује у разговору и
пажљиво слуша
саговорника;
 чита ћирилички текст
 одреди главни догађај,
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ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
 Кооперативна
 Интерактивна
 Перцептивне
 Амбијентално
учење

НАСТАВНА
СРЕДСТВА
-

Играчке
Фотографије
Слике
Уџбеник
Радна свеска

3. Вежбамо технику читања и
писање
4. Диктат (штампана слова)
5. Диктат (писана слова)
6. Читање непознатог текста
7. Реченични знаци
8. Реченице по облику
9. Реченице по значењу
10. Реченице по облику и значењу
11. Самогласници и сугласници
12. Употреба речце ЛИ и НЕ
13. Употреба великог почетног слова
14. Подела речи на слогове
15. Вежбамо штампана латинична
слова
16. Вежбамо штампана латинична
слова
17. Вежбамо писана латинична слова
18. Вежбамо писана латинична слова
(диктат)






време и место дешавања у
прочитаном тексту;
уочи главне и споредне
ликове
рецитује песму;
разликује реченице по
облику и значењу;
правилно састави дужу и
потпуну реченицу и споји
више реченица у краћу
целину

Игра
Цртање
Учење кроз игру
Демонстрација
(показивање)
 Разговор
 Учење по моделу
 Пројектна настава





-

Краћи
текстови
Апликације
Дидактички
материјали
ЦД
Компјутер
Е-уџбеник

ДОПУНСКА НАСТАВА - МАТЕМАТИКА-годишњи фонд 18 часова
ЦИЉ: 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.
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ТЕМЕ
1. Понављање наставних
садржаја обрађених у
првом разреду
2. Природни бројеви до
100
3. Сабирање и одузимање
до 100
4. Сабирање и одузимање
до 100
5. Сабирање и одузимање
до 100
6. Римске цифре
7. Једначине са сабирањем
и одузимањем
8. Цртање дужи
9. Одређивање непознатог
броја
10. Множење као збир
једнаких сабирака
11. Множење
12. Множење
13. Записивање половине и
четвртине
14. Дељење
15. Дељење
16. Множење и дељење
17. Јединице за време;
динар и пара
18. Научили смо ове

ИСХОДИ
 одреди десетице најближе датом
броју;
 усмено сабира и одузима бројеве до
100;
 користи појмове чинилац, производ,
дељеник, делилац, количник,
садржалац;
 примени замену места и
здруживање сабирака и чинилаца
ради лакшег рачунања;
 усмено множи и дели у оквиру прве
стотине;
 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;
 изрази одређену суму новца преко
различитих апоена;
 прочита број записан римским
цифрама и напише дати број
римским цифрама;
уочи правило и одреди следећи члан
започетог низа;
 разликује дуж, полуправу и праву;
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ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
 Кооперативна
 Интерактивна
 Перцептивне
 Амбијентално
учење
 Игра
 Цртање
 Учење кроз игру
 Демонстрација
(показивање)
 Разговор
 Учење по моделу
 Пројектна настава

НАСТАВНА
СРЕДСТВА
Играчке
Фотографије
Слике
Уџбеник
Радна свеска
Краћи текстови
Апликације
Дидактички
материјали
 ЦД
 Компјутер
 Е-уџбеник









школаке године

 одреди обим геометријске фигуре;
 нацрта правоугаоник, квадрат и
троугао на квадратној мрежи и
тачкастој мрежи;
 уочи подударне фигуре на датом
цртежу;
допуни дати цртеж тако да добијена
фигура буде симетрична у односу на
дату праву;
 изрази дужину у различитим
јединицама за мерење дужине;
 измери дужину дужи и нацрта дуж
дате дужине
 чита и запише време са часовника;
 користи јединице за време у
једноставним ситуацијама

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

Тема

Активност везана за тему

Поново у школи– повратак у школу

Сеп
тем
бар
1.
Тем
а–
Ја и
дру
ги

Време
реализације

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – годишњи фонд 36
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Сарадници

Педагог,
родитељи

Тема

Време
реализације
Октобар

Дец
Новембар
емб
ар
2. Тема– Бонтон

Активност везана за тему

Сарадници

Наш знак одељења– стварамо знак одељења

Педагог, родитељи

Наши дланови–представљање себе

Педагог, родитељи

Мој страх– причамо о страху и како да превазиђемо страх

Педагог, родитељи

Моји снови–o чему често сањамо

Педагог, родитељи

Моје жеље–које су нам жеље

Педагог, родитељи

Лица и осећања– наша осећања

Педагог, родитељи

Кад сам срећан

Педагог, родитељи

Д као другaрство.........– како да будемо добри другари

Педагог, родитељи

Дужности редара–које су дужности редара

Педагог, родитељи

Како да будемо добри...– покажимо како да будемо добри једни
према другима
Помози старијима– укојим све ситуацијама можемо да помогнемо
старијима
Помоћ или нешто друго– шапутање на часу –да ли је помоћ или
нешто друго

Педагог, родитељи
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Педагог, родитељи
Педагог, родитељи

Тема
2. Тема– Бонтон
3. Моја
осећања
и ја

Време
реализације
Јануар
Фебруар
Март

Активност везана за тему

Сарадници

Мој портфолио–упознавање са портфолиом ученика

Педагог, родитељи

Дочекајмо Нову годину– припремили смо одељенску приредбу и
приказујемо родитељима
Дочекајмо Нову годину– припремили смо одељенску приредбу и
приказујемо родитељима
Како смо прославили празнике – представом приказујемо одлике
Божића и Божићних празника
Празници некада и сада – представљамо представом како се некад
празник славило, а како сада
Уредимо учионицу–како да уредимо и чувамо и како да се
понашамо у учионици и школи.Уређивање паноа
Семафор лепих речи

Педагог, родитељи

Кад порастем бићу... – шта ће бити кад порасту, шта деца воле

Педагог, родитељи

Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре

Педагог, родитељи

Реч је....... – које су нам ружне навике

Педагог, родитељи

Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку
поводом осмог марта
Изабран је....... –бирамо хигијеничара у одељењу, благајника...

Педагог
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Педагог, родитељи
Педагог, родитељи
Педагог, родитељи
Педагог, родитељи
Педагог, родитељи

Педагог

Тема

Време
реализације
Април
Мај
Јун

Активност везана за тему

Сарадници

Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље

Педагог

Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом

Педагог

У сусрет пролећу – чувајмо природу

Педагог

Форе и фазони – први април – Дан шале

Педагог, родитељи

Мобилни телефон – како и када користимо мобилни телефон

Педагог, родитељи

Хало ко је тамо? – како користимо телефон

Педагог, родитељи

Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер

Педагог, родитељи

Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на
телевизији
Шта треба да читам – развијамо љубав према читању

Педагог

Научили смо – шта нам се највише допало на часовима одељенске
заједнице током ове школске године
Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске
године

Педагог

Прво полугодиште

Педагог

Педагог
20

Друго полугодиште
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Тема

Време
реализације

Активност везана за тему

Сарадници

Укупно

36
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Области
КУЛТУРА

УМЕТНОСТ

МЕДИЈИ

СПОРТ

Теме

Време потребно за реализацију активности

Позориште,биоскоп,концерт-посета
Смотра рецитатора
Новогодишња и осмомартовска приредба
Новогодишњи вашар
Фолклор
Ускршње чаролије
Осмомартовски базар
Недовршена прича-литерарни конкурси
Музика је свуда око нас
Будимо хумани
Дечја недеља
Посета Лотел телевизији
Новине и интернет
Рециклирамо-изложба
Трка за срећније детињство
Турнир дечијих игара
Јесењи крос
Мала школска олимпијада
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2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1

ТЕХНИКА

НАУКА

Игре без граница
Украси за Нову годину и Ускрс
За мамин дан
Вајамо,сецкамо лепимо
Лепо писање – калиграфија-такмичење
Квиз „Путовање кроз знање“
Математичке мозгалице-такмичење
Мали кућни огледи

ТРЕЋИ РАЗРЕД
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1
2
2
1
1
1
1
1

Назив предмета

СРПСКИ ЈЕЗИК

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.

Разред

Трећи

Годишњи фонд часова
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ТЕМА/ОБЛА
СТ

1.КЊИЖЕВНО
СТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук
47+33=80

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

НАСТАВНИКА

 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

-Слушају
-Читају
-Пишу
-Учествују у
разговору
-Одговарају
Анализирају
утиске
-Раде задатке
-Износе резултате
свога рада
-Сарађују у групи
-Пажљиво слушају

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
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НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

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. Читање

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 и рима);
 разуме пренесено 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;
 уочи поређење у
књижевном делу и
разуме његову улогу;
 разликује опис од
приповедања у
књижевном делу;
 покаже примере дијалога
у песми, причи и
драмском тексту;

саговорника
-Илуструју
-Излаже
Стваралачки
учествује у
наставном процесу
-Сарађује са
другим ученицима
у одељењу и
развија културу
дијалога
-Уважава сугестије
и радне налоге
учитеља
-Изражава своје
доживљаје,осећања
и размишљања
-Изражајно чита
свој састав
-Примењује
стечена знања у
свакодневном
животу
-Поштује свој али и
залагање других за
уложени труд и рад
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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

захтева време, истрајност и
посвећеност, а неговање ових
карактеристика.
Школска
лектира
је
разврстана
по
књижевним родовима – лирска и
епска поезија, проза, драмски
текстови за децу и обогаћена
избором научнопопуларних и
информативних
текстова.
Настава
књижевности
јача
национални
и
културни
идентитет
ученика,
кроз
упознавање своје књижевности и
културе, као и књижевности и
културе других народа.
Избор дела школске и домаће
лектире примерен је узрасту
ученика.

2.ЈЕЗИК

18+42=60

 уочи хумор у књижевном
делу;

напредовања и давање
повратне информације, а
ученике
треба
оспособљавати
и
охрабривати
да
процењују
сопствени
напредак у остваривању
исхода предмета, као и
напредак
других
ученика.

 разликује врсте (и
подврсте) речи у
типичним случајевима;
 одреди основне
граматичке категорије
именица, придева и
глагола;
 примењује основна
правописна правила;

Учитељ:
прати,усмерава,осмишљ
ава час,води
разговор,објашњава,про
верава задатке,користи
мултимедијалне
садржаје,мотивише
ученике,прати рад
ученика,
прати и процењује рад
ученика,чита,слуша,даје
јасне инструкције за
рад,поввратне
информације,примењује
методичке радње које
доводе до потпуне
мисаоне активности
ученика,води разговор
на часу и чини га у
образовномсмислу
плодотворним,евалуира
рад ученика,објективно
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Граматика и правопис
У програму су наведени само
нови садржаји из граматике, али
се подразумева да се градиво
повезује
са
садржајима
обрађеним у првом и другом
разреду.као и садржаји из
правописа и примена стечених
знања.

3.ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

5+35=40

Сагледава остварене
циљеве и исходе на часу

 чита текст поштујући
интонацију
реченице/стиха;
 изражајно рецитује
песму и чита прозни
текст;
 изводи драмске текстове;
 јасно и разговетно
изговори обавештајну,
упитну и заповедну
реченицу, поштујући
одговарајућу интонацију
и логички акценат, паузе,
брзину и темпо;
 споји више реченица у
краћу и дужу целину;
 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;
 попуни једноставан
образац у који уноси
основне личне податке;
 разликује формални од
неформалног говора
(комуникације);
 учествује у разговору
поштујући уобичајена

Област Језичка култура обухвата
усмено и писмено изражавање
Усмено изражавање:
- Препричавање
- Причање
- Описивање
- Извештавањем
- Варирање језичког израза
- Правописне вежбе Језичке
вежбе
- Лексичко-семантичке вежбе
- Говорне вежбе
- На овом узрасту најпогодније
могу бити следеће говорне
вежбе: рецитовање, изражајно
читање, сценско приказивање
драмског / драматизованог текста
и слично.
Ниједан
школски
писмени
задатак се не израђује у трећем
разреду.
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правила комуникације и
пажљиво слуша
саговорника.
УКУПНО

70+110=18
0

Садржаји програма
ТЕМА
КЊИЖЕВНОСТ

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.1.2.1. влада основном техником
читања ћириличног и латиничног текста
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна
питања у вези са текстом, проналазећи
информације експлицитно исказане у
једној реченици, пасусу или у
једноставној табели (ко, шта, где, када,
колико и сл. )
1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне
делове текста и књиге ( наслов, пасус,
име аутора; садржај, речник)
1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему текста
1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста на
основу задатог критеријума: да ли му се
допада, да ли му је занимљив; да ли
постоји сличност између ликова и
ситуација из текста и особа и ситуација
које су му познате; издваја речи које су
му непознате
1СЈ. 1.5.1. препознаје књижевне родове
на основу формалних одлика поезије,
прозе и драме
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.2.1. чита текст природно,
поштујући интонацију
реченице/стиха; уме да одреди на
ком месту у тексту је пауза, место
логичког акцента; који део текста
треба прочитати брже, а који
спорије
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне
закључке у вези са текстом,
анализирајући и обједињујући
информације исказане у различитим
деловима текста (у различитим
реченицама, пасусима, пољима
табеле)
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од
небитних информација; одређује
след догађаја у тексту
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно
значење у тексту
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне
закључке на основу текста
(предвиђа даљи ток радње,
објашњава расплет,
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НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање
и поступке ликова позивајући се на
текст
1СЈ.3.5.2. уочава узрочнопоследичне везе међу догађајима у
тексту
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у
књижевноуметничком тексту,
аргументује их позивајући се на текст

ЈЕЗИК

(бајку и басну)
1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и
ликове (који су носиоци радње) у
књижевноуметничком тексту
1СЈ. 1.5.4. одређује време и место
дешавања радње у
књижевноуметничком тексту

1СЈ.2.2.8. износи свој став о
садржају текста и образлаже зашто
му се допада/не допада, због чега
му је занимљив/незанимљив; да ли
се слаже/не слаже са поступцима
ликова
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске
песме
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне
форме (кратке народне умотворине
- пословице, загонетке, брзалице)
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и
строфу у лирској песми
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне
особине, осећања, изглед и поступке
ликова; и односе међу ликовима у
књижевноуметничком тексту
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од
описивања и дијалога
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну
употребу језика у
књижевноуметничком тексту

1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи
(именице, заменице, придеве, бројеве и
глаголе)
1СЈ. 1.4.2. препознаје граматичке
категорије променљивих речи (род и број
заједничких именица) и глаголско време
(презент, перфекат и футур)
1СЈ. 1.4.3. препознаје врсте реченица по
комуникативној функцији
(обавештајне, упитне, узвичне,

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и
број личних заменица у номинативу
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке
категорије глагола (лице, број и род)
и уме да пребаци глаголе из једног
глаголског времена у друго
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и
глаголски предикат
1СЈ.2.4.6. одређујс врсте реченица
по комуникативној функцији
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1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте
речи (властите и заједничке именице;
описне, присвојне и градивне
придеве; личне заменице; основне и
редне бројеве; глаголе)
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик
променљивих речи према задатом
критеријуму: заједничких именица
према броју, а глагола, придева и
заменица према роду и броју

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

заповедне) и по потврдности/одричности
(потврдне и одричне)
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице,
заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи
(властите и заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве; личне
заменице; основне и редне бројеве)
1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу великим
словом, завршава је одговарајућим
интерпункцијским знаком
1СЈ. 1.3.4. употребљава велико слово
приликом писања личних имена, назива
места (једночланих), назива школе

(обавештајне, упитне, узвичне,
заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне
и одричне)
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма
(ћирилицу и латиницу)

1СЈ.0.1 . 1 . познаје основна начела вођења
разговора: уме да започне разговор,
учествује у њему и оконча га; пажљиво
слуша своје саговорнике
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог
обраћања
1СЈ.О.1.3. казујетекст природно,
поштујући интонацију реченице/стиха,
без тзв.„певушења" или „скандирања"
1СЈ.О.Ј.4. уме да преприча изабрани
наративни или краћи информативни
текст на основу претходне израде плана
текста и издвајања значајних делова или
занимљивих детаља
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим
речима) да описује и да прича на задату
тему: држи се теме, јасно структурира
казивање (уводни, средишњи и завршни

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним
реченицама; варира језички израз
(ред речи у реченици, типове
реченица, дужину реченице...)
] СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање
организује око основне идеје текста
коју поткрепљује одговарајућим
детаљима
1СЈ.2.3.6. саставља кратак
наративни текст
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи
примерен узрасту; употребљава
синониме (нпр. Да избегне
понављање)
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1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст
(уводни, средишњи и завршни део
текста); добро распоређује основну
информацију и додатне информације
унутар текста и пасуса
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у
односу на узраст)
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе

део казивања), добро распоређујући
основну информацију и додатне
информације
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да
почне и заврши своје причање
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да
образложи неку своју идеју

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЦИЉ: Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању 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 сопственом језику и културном наслеђу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР ЧАСОВА
Остали
УК
ОГ
типови

Поздрављање

1

0

1

Представљање
себе и других;
давање основних
информација о
себи и другима

7

2

5

АКТИВНОСТИ

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученици ће бити у
стању да:
Разумеју једноставне
поздраве и реагују на
њих;поздраве и
отпоздраве користећи
најједноставнија
језичка средства

Разумеју и именују
бића и предмете који
се односе на
тему;разумејуједност
авне исказе који се
односе на

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

УЧЕНИКА

НАСТАВНИКА

Ученици уче и увежбавају:
изразе и речи које се користе
код поздрављања,
представљања и упознавања
-личне заменице: I, you…
-глагол to be- the Present Simple
Tense
-императив
-формално и неформално
поздрављање
Ученици уче и увежбавају: изразе који се користе за
поздрављање, представљање, и
основну друштвену
комуникацију са вршњацима –
I’m (Miloš). Hello. Bye. How are

Наставник упознаје
ученике са
наставним темама и
исходима наставе у
овој школској
години

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима

-презентација
наставних садржаја
-усмеравење
активности ученика
-подстицање
ученика на

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
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поздрављање и
представљање;
поздрављају,
отпоздрављају,
размењују
информације личне
природе (питају и
кажу како се зову)

you? I’m fine thank you. Where
are you from? I`m from Serbia.
How old are you? I`m ten.
Личне заменице – I, you…
Присвојни придеви – my, your…
Показне заменице – this/that,
these/those
Have got/Have за изражавање
поседовања
Питања са
Who/What/Where/How
(old/many)
-Основни бројеви (0-100)
Алфабет

размишљање,
увиђање,
повезивање и
примену садржаја
-корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

паровима, рад у
групи

Разумевање и
давање упутстава
и налога

5

1

4

Разумеју једноставна
упутства и налоге и
реагују на њих;
формулишу
једноставна упутства
и налоге; поштују
правила учтиве
комуникације

Ученици уче и увежбавају:
-слушање описа слике уз
показивање
-слушање кратких дијалога уз
понављање
-императив
-присвојни придеви
-алфабет
-бројеви 0-100
-певање уз гестикулацију
-цртање, бојење

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
погађање,
препознавање

Позив и
реаговање на
позив за учешће
у заједничкој
активности

5

1

4

Разумеју позив и
реагују на њега;
упућују позив на
заједничку активност;
разумеју и поштују
правила учтиве
комуникације

Ученици уче и увежбавају:
-кратке једноставне позиве на
заједничку активност
-упућивање и
прихватање/одбијање позива на
заједничку активност, уз
коришћење најједноставнијих
израза
-модални глагол CAN за
изражавање предлога и
способности

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
подстиче ученике на
размишљање,
повезивање и
примену наставних
садржаја

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
погађање,
препознавање
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Исказивање
молбе,
захвалности и
извињења

5

2

3

Разумеју кратке и
једноставне молбе и
реагују на њих, упуте
кратке и једноставне
молбе, искажу и
прихвате захвалност
и извињење на
једноставан начин

Ученици уче и увежбавају:
-модални глагол за изражавање
молбе can/may: Can/ May I read
a story? Can/ May I sit here,
please?
-правила учтиве комуникације
-саксонски генитив са
именицама у једнини

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
подстиче на
размишљање

Честитање

6

2

4

Разумеју једноставне
честитке и одговоре
на њих; упуте
једноставне честитке;
уоче сличности и
разлике у начину
прославе Божића и
Ускрса код нас и у
ВБ.

Ученици уче и увежбавају:
- изразе и речи којe се односе
на Нову годину, Божић,
рођендане и Ускрс: Happy New
Year!/Merry Christmas!/Happy
Valentine's Day!/Happy Easter!
Happy birthday to you! Thanks!
- сличности и разлике у начину
прославе Божића и Ускрса код
нас и у ВБ;
-Императив
-The Present Simple Tense за
описивање уобичајених радњи
-песмице
-прављење честитки
-цртање, бојење

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава,
помаже у прављењу
честитки, корелира
наставне садржаје
са другим
наставним
предметима

Описивање бића,
предмета, места и
појава

8

2

6

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

Ученици уче и увежбавају:
-глаголе have got/ to be за
давање описа
-Показне заменице – this/that,
these/those
-Егзистенцијално There is/are…
-Питања са
Who/What/Where/How many...
-Правилна множина именица:
pen – pens, bus – buses, city –
cities…
-Неправилна множина
основних именица: tooth –

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима
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Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
погађање,
препознавање
Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
мануелна
активност
(сецкање, бојење,
лепљење),
погађање,
препознавање,
певање, прављење
честитки

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
погађање,
препознавање

teeth...
Употреба чланова
приликом првог спомињања
неког појма и са појмовима који
су одређени контекстом.

Исказивање
потреба и
осећања

5

2

3

Исказивање
положаја у
простору

5

2

3

Исказивање
времена

5

2

3

Изражавање
припадања/
неприпадања и
поседовања/
непоседовања

5

2

3

Разумеју свакодневне
исказе у вези сa
непосредним
потребама и
осећањима и реагују
на њих; изразе
основне потребе и
осећања кратким и
једноставним
језичким средствима
-Разумеју једноставна
обавештења о
положају у простору
и реагују на њих;
траже и пруже кратка
и једноставна
обавештења о
положају у простору

Ученици уче и увежбавају:
- речи које се односе на потребе
и осећања – happy, sad, hungry,
thirsty, hot, cold;
-језичку структуру – He’s /
She’s happy / sad / hungry…;
- The Present Simple Tense (be,
want)

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
погађање,
препознавање

Ученици уче и увежбавају:
-прилоге и предлоге-here, there,
in, on, under, at, next to
-питања са Where

-Разумеју и саопште
једноставне исказе
који се односе на
хронолошко и
метеоролошко време

Ученици уче и увежбавају:
- речи и изразе којима се
описују временске прилике –
What’s the weather like? It’s
snowing/raining/ windy/cold…
What time is it? It`s twelve
o`clock.
-питања са What/ When

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима
Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
погађање,
препознавање
Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
погађање,
препознавање

Ученици уче и увежбавају:
-присвојне придеве
- Have got за изражавање
припадања/поседовања
-саксонски генитив са

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,

Разумеју, траже и
дају једноставне
исказе којима се
изражава
припадање/
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неприпадање и
поседовање/
непоседовање
Изражавање
допадања/
недопадања

5

2

3

Изражавње
способности

5

2

3

Изражавање
количине и
бројева

5

2

3

именицама у једнини
-показне заменице: this, that,
these, those
-присвојни придеви: my, your…

корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

игра, рад у
паровима,
погађање,
препознавање

Разумеју
једноставне исказа
за изражавање
допадања/
недопадања и
реагују на њих.
Траже мишљења и
изражавају
допадање/
недопадање
једноставним
језичким
средствима
Разумеју
једноставне исказе
који се односе на
изражавање
способности, траже
информацију о
туђим
способностима

Ученици уче и увежбавају:
- The Present Simple Tense
глагола be/like/love
- језичку структуру – I like /
don’t like
– Питања са Who/What

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
погађање,
препознавање

Ученици уче и увежбавају:
-модални глагол can за
изражавање способности
- језичку структуру за
изражавање способности – A
bird can fly. I can’t fly. Can you
swim? Yes, I can. No, I can’t.
- The Present Continuous Tense
за изражавање тренутних
радњи
-Питања са
What/Where/When/How many...

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,
погађање,
препознавање

Разумеју и
саопштавају
једноставне исказе
који се односе на
бројеве и количине

Ученици уче и увежбавају:
-бројеве 1-100
-множину именица, правилну и
неправилну
-питања са How much/ How
many

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација,
игра, рад у
паровима,

171

наставним
предметима

УКУПНО

72

24

погађање,
препознавање

48

Назив предмета

МАТЕМАТИКА

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.

Разред

Трећи

Годишњи фонд часова

180

ТЕМА/
БР.
ОБЛАС ЧАСОВА
Т
о ут ук

БРОЈЕВ
И

53+83=13
6

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:

 прочита, запише и упореди
бројеве прве хиљаде и
прикаже их на бројевној
правој;

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

посматрање,
прављење
модела, цртање,
склапање
и
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Саставни део процеса
развоја
математичких
знања у свим фазама
наставе је и праћење и

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

У трећем разреду наставља се
развој појма броја, бројевног
низа и поступака рачунања у
оквиру блока бројева до 1000.

 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
десетице, 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
решења неједначине са
сабирањем и одузимањем;
 реши проблемски задатак
користећи бројевни израз
или једначину;
 уочи делове целине и
m
запише разломке облика
n
(𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 10 );
 упореди разломке облика

растављање
делова фигуре.
Ове активности
помажу
ученицима
да
уоче
својства
фигура
и
просторне
односе.
Код
конструкција и
цртања је важно
подстицати
прецизност.
-Образлаже
мишљење
-Прати
-Води белешке
-Анализира
поступак
Сарађује
-Тражи додатна
објашњења
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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.
Прикупљање
информација
из
различитих
извора
(свакодневна
посматрања, активност
на часу, учествовање у
разговору и дискусији,
самосталан рад, рад у
групи, тестови) помаже
наставнику да сагледа
постигнућа (развој и
напредовање) ученика и
степен
остварености
исхода. Свака активност
је добра прилика за
процену напредовања и
давање
повратне
информације, а важно је
ученике оспособљавати
и
охрабривати
да
процењују
сопствени
напредак у учењу.

Исходи ове теме се углавном
остварују спирално, тако да се
исходи који су остварени у
оквиру блока бројева до 100
проширују на блок бројева до
1000. Бројеви се представљају
визуелно и разложени на
стотине, десетице и јединице
Упознају се усмени и писмени
поступци сабирања и одузимања
у блоку бројева до 1000 као и
множења једноцифреним
бројевима и дељења Након
усвајања усменог поступка
рачунања уводе се писмени
поступци рачунања који се
изводе: записивањем бројева у
форми збира вишеструких
декадних јединица, коришћењем
таблица месних вредности и
скраћено, са потписивањем.
Облици писменог рачунања се
упознају наведеним редоследом
у циљу разумевања поступка
писменог рачунања. Потребно је
одвојити довољно времена за
увежбавање технике рачунања,
како би ученици стекли
сигурност и спретност при
усменом и писменом рачунању.
Скуп римских цифара се
Промене у свим сферама проширује цифрама D и M чиме
живота
увелико
су се омогућава записивање

условљене
употребом бројева до 1000 римским
информационих
цифрама.
технологија. Савремене
наставне
методе
укључују и употребу
различитих софтверских
апликација.
Ученике
треба
упознати
са
употребом калкулатора
ради провере тачности
рачуна.
Наставник
ученике може упућивати
на
различите
апликативне софтвере и
бесплатне
едукативне
игре
на
мобилним
телефонима, таблетима
и рачунарима. Употреба
ИКТ-а
доприноси
развијању
општих
међупредметних
компетенција као што су
рад
са
подацима,
дигитална компетенција,
решавање проблема и
др. На пример, у
областима Геомерија и
Мерење и мере за
развијање
основних
геометријских
концепата и њихову
употребу у реалном
контексту ученици могу

m
са једнаким
n
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);
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користити
Геогебру
(цртање троугла, праве
кроз
две
тачке,
кружнице), Гугл Мапе
(улице које се секу или
су паралелне, растојања
између
објеката,
полупречник и пречник
кружног тока) и сл.
Ученике
треба
упућивати на апликације
које развијају логичкокомбинаторно
размишљање.
Прикупљање
информација из
различитих извора
(свакодневна
посматрања, активност
на часу, учествовање у
разговору и дискусији,
самосталан рад, рад у
групи, тестови) помаже
наставнику да сагледа
постигнућа (развој и
напредовање) ученика и
степен остварености
исхода. Свака активност
је добра прилика за
процену напредовања и
давање повратне
информације, а важно је
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ГЕОМЕ
ТРИЈА

12+20=32

 црта паралелне и нормалне
праве, правоугаоник 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;
 користи геометријски
прибор и софтверске алате
за цртање;

3.МЕРЕ
ЊЕ И
МЕРЕ

5+7=12

 чита, упореди и претвара
јединице за мерење дужине,
масе, запремине течности и
времена;
 упореди величине (дужина,

ученике оспособљавати
и охрабривати да
процењују сопствени
напредак.
-Свакодневно упућује на
практичну примену
стеченог знања
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У трећем разреду наставља се
упознавање геометријских
фигура у равни и њихових
својстава, развој перцепције
простора и просторног
резоновањаПраве се цртају
помоћу
лењира,квадрат,правоугаоник и
троугао се конструишу,уводи се
појам и цртање круга и
кружнице.
. Ученици се подстичу да
откривају
формуле.
Обим
геометријских фигура (троугла,
квадрата, правоугаоника) се
одређује са и без формула.
Пресликавају се једноставне
геометријске
фигуре
на
квадратној мрежи или тачкастој
мрежи симетрично у односу на
дату праву, померањем у
одређеном смеру за дату дужину
или на основу задатог визуелног
упутства.
У оквиру ове теме упознају се
стандардне мерне јединице за
мерење масе (kg, g, t), времена
(деценија, век, секунд), дужине
(mm, km) и запремине течности

маса, запремина течности и
време);
 измери површину
геометријске фигуре
задатом мером
(правоугаоником,
квадратом и троуглом);
примењује концепт мерења у
једноставним реалним
ситуацијама.
УКУПН
О

(l, dl, cl, ml, hl). Важно је да
ученици овладају претварањем
мерних јединица из већих у
мање и обрнуто, као и
претварањем вишеименованих у
једноименоване и обрнуто.
Ученици се упознају са
концептом мерења површине
геометријских фигура без
увођења стандардних једница за
мерење површине.

70+110=1
80
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Садржаји програма
ТЕМА
Природни бројеви до
1000

Геометријске фигуре и
њихови међусобни
односи

ОСНОВНИ НИВО
1МА. 1 . 1 . 1 . зна да прочита и
запише дати број, уме да
упореди бројеве по величини
ида прикаже број на датој
бројевној полуправој
1МА. 1 . 1 . 2 . рачуна вредност
бројевног израза са највише
две операције сабирања и
одузимања у ок виру прве
хиљаде
1МА. 1.1.3. множи и дели без
остатка (троцифрене бројеве
једноцифреним) у оквиру прве
хиљаде
1МА. 1.1.4. уме да на основу
текста правилно постави
израз са једном рачунском
операцијом 1МА.
1МА 1.1.5. уме да решава
једноставне једначине у оквиру
прве хиљаде
1МА.1.2.1. уме да именује
геометријске објекте у равни
(квадрат, круг, троугао.
правоугаоник, тачка, дуж.
права, полуправа и угао) и
уочава међусобне односе два
геометријска објекта у
равни (паралелност.

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО
1МА.2.1.1. уме да примени
својства природних бројева
(паран, неиаран. највећи,
најмањи, претходни, следећи
број) и разуме декадни бројни
систем
1МА.2.1.2. уме да одреди
десетицу. стотину и хиљаду
најближу датом броју
1МА.2.1.3. сабира и одузима,
рачуна вредност израза
I МА.2.1.4. рачуна вредност
израза с највише две операције
1 МА.2.1.5. уме да решава
једначине

I МА.2.2.1. уочава међусобне
односе геометријских објеката у
равни
1 МА.2.2.2. претвара јединице за
мерење дужине
1МА.2.2.4. уме да израчуна
обим троугла, квадрата и
правоугаоника када су подаци
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НАПРЕДНИ НИВО
1МА.3.1.1. уме да примени својства
природних бројева у решавању
проблемских задатака
1 МА.3.1.2. зна својства операција
сабирања и одузимања и уме да их
примени.
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну
вредност израза са више операција,
поштујући приоритет
1 МА.3.1.4. уме да решава
сложеније проблемске задатке
дате у текстуалној форми

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим
троугла, квадрата и правоугаоника
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и
површину сложених фигура у равни
када суподаци дати у истим мерним
јединицама

Мере и мерење

нормалност, припадност)
IМА. 1.2.2. зна јединице за
мерење дужине и њихове
односе
1МА. 1.2.3. користи поступак
мерења дужине објекта,
приказаног на слици, при чему
је дата мерна јединица

дати у истим мерним
јединицама

1МА. 1.4.1. уме да изрази
одређену суму новца преко
различитих апоена и рачуна са
новцем у једноставним
ситуацијама
1МА. 1.4.2. зна коју јединицу
мере да употреби за мерење
задате запремине течности (1,
d1, m1)
IМА. 1.4.3. зна коју јединицу
мере да употреби за мерење
задате масе^, к§, I)
1МА. 1.4.4. уме да чита
једноставније графиконе.
табеле и дијаграм^

I МА.2.4.3. претвара јединице за
мерење запремине течности из
већих у мање
IМА.2.4.4. претвара јединице за
мерење масе из већих у мање
1МА.2.4.5. уме да користи
податке приказане графички
или табеларно у решавању
једноставних задатака и уме
графички да представи
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1МА.3.4.1. зна јединице за време
(секунда, минут. сат, дан, месец,
година, век) и уме да претвара из
једне јединице у другу и пореди
временске интервале у сложенијим
ситуацијама
1МА.3.4.2. претвара јединице за
мерење запремине течности
1МА.3.4.3. претвара јединице за
мерење масе

ПРЕДМЕТ:
Назив предмета

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Циљ

Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног
окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.

Разред

Трећи

Годишњи фонд часова

72

ТЕМА/ОБЛ
АСТ

1. ПРИРОДА
И
ДРУШТВО
МОГА
КРАЈА

БР.
ЧАСОВА
о ут ук
10+ 5 =15

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:








АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

идентификује облике рељефа у 
свом крају;
идентификује облике рељефа
и површинских вода у свом
крају;
илуструје примерима како
рељеф и површинске воде
утичу на живот људи у крају;
примени правила друштвено
прихватљивог понашања

поштујући права, обавезе и
различитости међу људима;
повеже различита занимања и
делатности са потребама људи
у крају у коме живе;
представи резултате

Посматрање са
усмереном
и
концентрисаном
пажњом
ради
јасног запажања
и уочавања света
у
окружењу
(уочавање
видљивих
карактеристика);
Илустровање
појава и процеса
из свакодневног
живота
–
навођење,
показивање,
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-Прати
-Усмерава
-Подстиче
-Објашњава
-Осмишљава
-Започиње
разговор
-Процењује
-Прати
сарднички рад
ученика
-Упућује на
закључивање и
уочавање
-Анализира
ангажовање

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Праћење напредовања и
оцењивање постигнућа ученика
је формативно и сумативно и
реализује се у складу са
Правилником о оцењивању
ученика у основном образовању
и васпитању. Потребно је да
наставник континуирано и на
примерен начин указује ученику
на квалитет његовог постигнућа
тако што ће повратна
информација бити прилагођена,
довољно јасна и информативна
како би имала улогу подстицајне
повратне информације. Свака
активност је добра прилика за





истраживања;
повеже врсте и значај
саобраћаја у свом крају са
потребама људи;
примени правила безбедног
понашања у саобраћају;
повеже резултате рада са
уложеним трудом.










објашњавање
ученика
примера
из
природног
и
друштвеног
окружења;
Описивање
–
вербално
или
ликовно
изражавање
спољашњих
и
унутрашњих
запажања;
Процењивање –
самостално
одмеравање;
Груписање
–
уочавање
сличности
и
различитости
ради
класификовања;
Праћење
–
континуирано
посматрање ради
запажања
промена;
Бележење
–
записивање
графичко,
симболичко,
електронско
бележење
опажања;
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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
-Усмено и писмено проверавање
-Петоминутне,петнаестоминутне
вежбе
Мапа ума
-Истраживачки рад
-Занимљивости
-Ребуси
-Асоцијације
-Појектне активности...












Практиковање –
у
настави,
свакодневном
животу
и
спонтаној игри и
раду;
Експериментиса
ње – намерно
модификоване
активности,
огледи
које
изводи
сам
ученик;
Истраживање –
испитивање
својстава
и
особина, веза и
узрочнопоследичних
односа;
Сакупљање
–
прављење
колекција,
збирки, албума
из природног и
друштвеног
окружења;
Стварање
–
креативна
продукција;
Играње
–
дидактичке,
едукативне
и
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2. УСЛОВИ
ЗА ЖИВОТ
У МОМ
КРАЈУ

3.ОРИЈЕНТА
ЦИЈА У
ПРОСТОРУ
И ВРЕМЕНУ

13+5=18

11+5 =16

разликује чврсто, течно и
гасовито стање воде у природи
и свакодневном животу;
 повеже температурне промене
са променама запремине и
кретања ваздуха;
 очита вредност температуре
воде, ваздуха и тела помоћу
термометра;
 прикаже везе међу живим
бићима у различитим
животним заједницима помоћу
ланца исхране;
 илуструје примерима
одговоран и неодговоран
однос човека према животној
средини;
 примени поступке (мере)
заштите од заразних болести;
сарађује са другима у групи на
 се оријентише у простору
помоћу компаса и оријентира
из природе/окружења;
 опише пут којим се може
стићи од једне до друге тачке
помоћу плана насеља;
 идентификује географске


спонтане игре;
Активности у
оквиру минипројекта –
осмишљавање и
реализација.
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4.
КРЕТАЊЕ

8+4=!2

објекте у свом крају користећи
географску карту Републике
Србије;
 користи временске одреднице
(година, деценија, век) у
свакодневним ситуацијама и
приликом описивања догађаја
из прошлости;
 прикупи и представи податке о
прошлости породице и краја;
повеже резултате рада са
уложеним трудом.
 доводи у везу брзину падања
тела са његовим обликом;
 повеже јачину деловања на
тело са његовим пређеним
растојањем;
 разликује природне и
вештачке изворе светлости;
 повеже промену величине и
положаја сенке са променом
положаја извора светлости;
 повеже промену јачине звука
са променом удаљености од
његовог извора;
 изведе једноставне
огледе/експерименте и повеже
резултат са
објашњењем/закључком;
 представи резултате
истраживања (писано, усмено,
помоћу ленте времена, Power
Point презентацијом и/или
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5.МАТЕРИЈ
АЛИ

УКУПНО

6+5=11

цртежом и др.);
сарађује са другима на
заједничким активностима.
 разликује повратне и
неповратне промене
материјала;
 уочи сличности и разлике
међу течностима – тече,
променљивост облика;
провидност; боја; густина;
 одабере материјале који по
топлотној проводљивости
највише одговарају употреби у
свакодневном животу;
 објасни како рециклажа
помаже очувању природе;
 изведе једноставне
огледе/експерименте и повеже
резултат са
објашњењем/закључком;
 повеже резултате рада са
уложеним трудом;
 представи резултате
истраживања.

48+24=72

Садржаји програма
ТЕМА

ПРИРОДА ЧОВЕК
ДРУШТВО

ОСНОВНИ НИВО
1ПД. 1.1.4. уме да класификује жива бића
према једном од следећих критеријума:
изгледу, начину исхране, кретања и
размножавања
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Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО
I ПД.2.1 . 1 . разуме повезаност живе и
неживе природе на очигледним
примерима
1 ПД.2.1.2. зна основне разлике

НАПРЕДНИ НИВО
I ПД.3.5.2. разуме да се
права и обавезе чланова
друштвених група
међусобно допуњују

1ПД. 1.1.6. разликује станишта према
условима живота и живим бићима у њима
1ПД. 1.2.1. препознаје и именује природне
ресурсе
1ПД. 1.6.1. зна основне облике рељефа и
површинских вода
1ПД. 1.6.2. зна основне типове насеља и
њихове карактеристике

између биљака, животиња и људи
I ПД.2.1.5. разуме повезаност услова
живота и живих бића у станишту
1 ПД.2.1.6. разуме међусобну
зависност живих бића у животној
заједници

КРЕТАЊЕ У
ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ

1ПД. 1.4.1. уме да препозна кретање тела у
различитим појавама
1ПД. 1.4.2. зна помоћу чега се људи
оријентишу у простору: лева и десна страна,
стране света, адреса, карактеристични
објекти
1ПД. 1.4.3. уме да одреди стране света
помоћу Сунца
1ПД. 1.4.4. знајединице за мерење времена:
дан, недеља, месец, година, деценија и век
1ПД. 1.4.5. уме да прочита тражене
информације са часовника и календара

1 ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи
од силе која на њега делује, врсте
подлоге и облика тела
1 ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене
улице и објекте на плану насеља
1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне
информације на географској карти
Србије: највећа и најважнија насеља,
облике рељефа и површинских вода

НАШЕ НАСЛЕЂЕ

1ПД. 1..6.4. зна најважније догађаје, појаве и
личности из прошлости .
1ПД. 1. 6.5. зна основне информације о
начину живота људи у прошлости
1ПД. 1. 6.6. зна шта су историјски извори и
именује их

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ IПД. 1.5.1. зна које друштвене групе постоје

и ко су њихови чланови
IПД. 1.5.2. зна основна правила понашања у
породици, школи и насељу
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1 ПД.2.5.1. зна које су улоге
различитих друштвених група и
њихових чланова
I ПД.2.5.2. зна која су права и

1 ПД.3.5.1. разуме
заједничке карактеристике
друштвених група и
разлике међу њима

МАТЕРИЈАЛИ
ЊИХОВА УПОТРЕБА

1ПД. 1.5.3. зна које људске делатности
постоје и њихову улогу
1ПД. 1.5.4. зна који су главни извори
опасности по здравље и живот људи и
основне мере заштите

обавезе чланова у различитим
друштвеним групама
I ПД.2.5.3. разуме повезаност и
међузависност различитих људских
делатности

I ПД.3.5.2. разуме да се
права и обавезе чланова
друштвених група
међусобно допуњују

1ПД. 1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха
и земљишта
1ПД. 1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух
и земљиште састављени од више материјала
1ПД. 1.3.3. зна да различите животне
намирнице садрже различите састојке
1ПД. 1.3.4. зна основна својства материјала:
тврдоћа, еластичност, густина,
растворљивост, провидност,
намагнетисаност
1ПД. 1.3.5. зна да својства материјала
одређују њихову употребу и препознаје
примере у свом окружењу
1ПД. 1.3.6. зна промене материјала које
настају због промене температуре. Услед
механичког утицаја и деловања воде и
ваздуха

1 ПД.2.3.3. разликује материјале који
су добри проводници топлоте и
електрицитета од оних који то нису
1 ПД.2.3.4. зна да топлотна и
електрична проводљивост материјала
одређују њиховуупотребу и
препознаје примере у свом окружењу

1 ПД.3.3.1. разуме како
загревање и хлађење воде и
ваздуха утичу на појаве у
природи
1 ПД.3.3.2. примењује
знање о променама
материјала за објашњење
појава у свом окружењу
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Назив предмета

ЛИКОВНА КУЛТУРА

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.

Разред

Трећи

Годишњи фонд часова

72

ТЕМА/ОБЛА
СТ

1.
МАТЕРИЈАЛ
И

БР.
ЧАСОВА
о ут ук
22+8=30

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
– 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,

УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

 Однос
према
раду (ученик је
припремљен за
час, одговорно
користи
материјал,
прибор и алатке,
одржава прибор
и
радни
простор...);
 однос
према
себи (поставља
питања,
труди
се,
учи
на
грешкама,
самосталан је у
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На
почетку
сваког
задатка/активности
наставник
кратко
информише ученике шта ће
учити и зашто то уче. То је
нарочито важно зато што се
учење
одвија
кроз
игролике, забавне задатке и
активности, па се може
десити да ученици не
обрате пажњу на процес
учења и стварања. По
завршетку рада излажу се
сви радови како би ученици
могли да пореде решења и
уче једни од других.

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Својства материјала. Својства
материјала за ликовно
обликовање – тврдоћа,
еластичност, растворљивост или
постојаност (промене у току
сушења, у контакту са
светлошћу, у контакту са
различитим супстанцама и
подлогама...), материјали који
могу да се користе као алатке
(пера, крзно, длака, лишће,
дрвца...). Изглед материјала –
основне и изведене боје,
природне и створене текстуре.
Технике. Однос материјала,

амбалажу и
предмете за
рециклажу
мењајући им
употребну
функцију;
– изрази своје
доживљаје, емоције,
имагинацију и
запажања
одабраним
материјалом,
прибором и
техникама;









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
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Самопроцена радова је
вербална
или
писана.
Наставник
тражи
од
ученика да усмено опишу
свој рад или да напишу
нешто
о
свом
раду.
Уколико
наставник
процени да су ученици
спремни, може да користи
прилагођену методу 3, 2, 1.
У интегрисаној настави
ученици на листићу пишу:
3
ствари
које
сам
научио/научила на часу, 2
примера која илуструју то
што сам научио/научила и 1
ствар која ми није јасна или
питање
које
бих
поставио/поставила. Када
се
ученици
ликовно
изражавају,
могу
да
напишу: 3 ствари о којима
сам
размишљао/размишљала
током рада; 2 ствари које
ми се свиђају на мом раду и
1
ствар
коју
бих
променио/променила или
бих
урадио/урадила
другачије. На листићу се
уписује име, презиме и
назив рада (може и датум),
а листић се лепи на

ликовне технике и идеје.
Производи уметничких заната
(накит, уметничке лутке,
шешири, таписерије, ћилими,
осликани текстил, собне
светиљке и сенила, грнчарија,
дуборез, гравуре...). Значај
рециклирања, уметничка
рециклажа.

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).
Елементи
могу
и
другачије
да
се
формулишу. Бирају се
190

полеђину рада или се чува
у блоку. Ученици не треба
да наводе више од једне
нејасноће или грешке, ни у
случају када им ништа није
јасно или сматрају да је рад
упропашћен.
Издвајање
само једне нејасноће или
грешке
постепено
оспособљава ученике да
идентификују најважнији
пропуст и да се фокусирају
на
његово
уклањање.
Листићи за самопроцену
дају наставнику потпунију
слику
о
напредовању
ученика.
-Води разговор
-Излаже
-Демонстрира
-Упоређује
-Анализира
-Задаје активности
-Поставља
питања
отвореног типа
-Организује изложу радова
-Похваљује оригиналност и
маштовитост

према типу ликовног
задатка и циљевима
задатка.
4+8=12

2.СПОРАЗУ
МЕВАЊЕ

3.
КОМПОЗИЦ
ИЈА

16+6=22

– 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;

-Слушају
Посматрају
-Опажају
-Упоређују
-Уочавају
-Похваљују рад других
ученика
Практично ради
-Сарађује са другим
ученицма

Говор тела. Поглед, израз лица,
држање тела, гест и кретање,
однос вербалне и невербалне
комуникације.
Тумачење визуелних
информација. Визуелне
карактеристике биљака и
животиња, знаци, симболи,
униформе, заставе, ношње...
Пејзаж, портрет, аутопортрет.
Слика, текст, звук. Кратки
анимирани филмови, рекламе,
билборди... Лепо писање –
плакат, позивнице, честитке...

распореди облике,
боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне
композиције

Композиција. Дводимензионалне
и тродимензионалне
композиције, организација
композиције, равнотежа.
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4.ПРОСТОР

6+2=8

УКУПНО

48+24=72

Орнамент. Традиционална и
савремена употреба орнамената,
симетрија.
Ученици треба да разговарају о
отвореном и затвореном
простору у којем су изложена
уметничка дела, колико је
значајно да прилаз уметничком
делу буде уређен, да дело буде
осветљено на одговарајући
начин, да буде постављено на
одговарајуће место, да буде
заштићено ако је потребно...
Било би добро да наставник
припреми фотографије
различитих простора (плажа,
њива, воћњак, шума, депонија,
градски трг, улица, парк, пијаца,
учионица...) и слику познатог
споменика (изрезану по
контурној линији), да тражи од
ученика да „поставе“ споменик у
сваки од тих простора и процене
како се мења утисак о споменику
у зависности од окружења.

– 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.
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Назив предмета

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Циљ

Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према
музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање
креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа
према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa.

Разред

Трећи

Годишњи фонд часова

36

ТЕМА/ОБЛАСТ

1. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

БР.
ЧАСОВ
А
о ут
ук
11+1=12

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА

– опише своја осећања у вези са
слушањем музике;
– примењује правилан начин
држања тела и дисања при
певању;
– изговара бројалице у ритму, уз
покрет;
– пева по слуху и са нотног текста
песме различитог садржаја и
расположења;
– наведе особине тона и основне
музичке изражајне елементе;
– разликује инструменте по боји
звука и изражајним
могућностима;
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-Развија
лични однос
према
музици
-Активно
слуша
музику
-Говори у
ритму
-Пева песме
по слуху
-Изводи
покрете уз
музику
-Учествује у

Поред пажљивог
избора
што
квалитетнијих
музичких
садржаја,
ученике
треба
стално
упућивати
на
неопходност
неговања
гласовног
и
слушног
апарата.
Упозорења
да
прегласна
и

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Композиције различитог карактера и
елементи музичке изражајности
(мелодијска линија, темпо, ритам,
динамика).
Особине тона: боја (различити
гласови и инструменти),
трајање, јачина, тонске висине.
Музички дијалог (хор, глас и хор,
глас и инструмент, два гласа, два
инструмента, један свирач, група
свирача, оркестар).
Различити жанрови везани за
уобичајене ситуације у животу.
Музичка прича.
Филмска музика.

– повезује карактер дела са
избором инструмента и
музичким изражајним
елементима;
– препозна музичку тему или
карактеристични мотив који се
понавља у слушаном делу;
– повезује почетне тонове песама–
модела и једноставних
наменских песама са тонском
висином;
– комуницира са другима кроз
извођење традиционалних и
музичких игара уз покрет;
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извођењу
музичке игре
-Изводи
традиционал
не песме
и игре
-Упознаје
културу
других
народа и
народности
-Правилно
држи тело
-Тктира
Идентификуј
е почетни
слог/ тон
-Анализира
нотни текст
-Уочава
тонске
висине и
пева
-Поштује
правила
понашања на
концертима

агресивна
Музички бонтон.
музика
има Музика и здравље.
штетан утицај и Дигитализација.
изазива
физиолошки и
психолошки
одговор
организма, треба
да се спроводе у
континуитету.
Обратити пажњу
и на позитиван
ефекат музике, у
смислу
опуштања,
подизања
пажње,
емоционалних и
физичких
одговора,
когнитивне
стимулације
и
развијања
меморије.
Од
велике
важности је да
се
ученици
упознају
са
правилима
понашања
(музичким
бонтоном) при
слушању
и

извођењу
музике. Важно је
обезбедити
тишину и пажњу
у току слушања
музике
и
упутити их када
треба извођаче
да
поздраве
аплаузом. Овај
модел понашања
ученици треба
да примењују на
концертима
и
различитим
музичким
приредбама,
било
да
се
налазе
у
активној
(као
извођачи)
или
пасивној
(као
слушаоци)
улози.

2. ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

8+1=9

-Развја дух
заједништва
Кроз рад у
групама и у
одељењу
-Развија
комункациијске
вештине у циљу

– свира по слуху и из нотног
текста ритмичку и мелодијску
пратњу;
осмисли и изведе једноставну
ритмичку и мелодијску пратњу
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Дидактичке музичке игре.
Правилaн начин певања – држање
тела и дисање.
Правилна дикција.
Певање песама по слуху

преношења
знања и размене
искустава
-Подстиче
максимално
учешће у
музичком
доживљају
-Развија
потенцијал за
музичко
изражавање
- Процес учења
базира
на
избору
најупечатљивији
х
музичких
примера
(за
слушање
или
извођење
музике),
који
имају задатак да
активирају
свесну
активност,
фокусира пажњу
ученика,
иницира процес
мишљења
и
креира
одговарајући
емоционални
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различитог садржаја и карактера
Певање песама уз покрет.
Певање модела и наменских песама и
повезивање њихових почетних
тонова у тонском опсегу од ха до це2.

доживљај.

3. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВ
О

10+5=15

УКУПНО:

29+7=36

– осмисли музички одговор на
музичко питање;
– осмисли једноставну мелодију на
краћи задати текст;
– изабере одговарајући музички
садржај(од понуђених) 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.
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Стварање једноставне ритмичке и
мелодијске (једноставне) пратње.
Музичка питања и одговори и
музичка допуњалка.
Стварање звучне приче од познатих
музичких садржаја, звучних
ономатопеја и илустрација на краћи
литерарни текст (учење у контексту).

Предмет
Назив предмета

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Циљ

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.

Разред

Трећи

Годишњи фонд часова

108

ТЕМА/ОБЛ
АСТ

1. ФИЗИЧКE
СПОСОБНО
СТИ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук
6=6

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
примени једноставнe,
двоставне
општеприпремне вежбе
(вежбе обликовања);
− правилно изводи
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања;
− комбинује усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу;
− одржава равнотежу у

−

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

-Унапређује
моторичке
способности
- изводи
једноставније
вежбе
обликовања и
примењује их
због правилног
држања тела за
здравље
-Примењује
самостално
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-Прати рад ученика
-Указује иисправља
грешке
-Прати
индивидуални
напредак сваког
ученика
-Развија знања
вештине, ставове и
врадности о
вежбању,физичком

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА

Концепција Физичког и здравственог васпитања
заснива
се
на
јединству
наставних,
ваннаставних и ваншколских организационих
облика рада, као основне претпоставке за
остваривање циља кроз достизање исхода овог
васпитно-образовног подручја које се састоји из
три предметне области:
- физичке
способности,
- моторичке вештине,
и
физичке и здравствене културе
- Праћење, вредновање и евидентирање

различитим кретањима;
− коригује сопствено
држања тела на основу
савета наставника;
− правилно држи тело;
− правилно подиже, носи
и спушта терет;
− изведе кретања, вежбе
и
саставе уз музичку
пратњу;
− изведе дечји и народни
плес;

42+60=10
2.
МОТОРИЧК 2
Е
ВЕШТИНЕ
СПОРТ И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИ

користи терминологију
вежбања;
− поштује правила
понашања на
вежбалиштима;
− поштује мере
безбедности током
−

научени
комплекс
јутарње
гимнастике
- изводи
најмање један
комплекс
вежби
обликовања и
приказује
вежбе за
поједине
делове тела,
-сарађује у
групи
-поштује
правила игара
-игра поштено

- користи
технике трчања
на кратке,
средње и дуге
стазе и мери
резултат
-правилно
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физичких способности ученика спроводи се на
основу Приручника за праћење физичког развоја
-Развија и негује
и развоја моторичких способности ученикау
другарство
настави физичког васпитања, (Завод за
Негује патриотске вредновање квалитета образовања и васпитања,
вредности (народне 2016).
традиције
и
интеркултуралност
и
формира
правилан
однос
према
различитостима, чувању личне и
школске имовине,
негује друштвене
вредности итд.
За ученике који из
здравствених
разлога
изводе
посебно одабране
вежбе, обезбеђује
посебно место за
вежбање.
Учење моторичких вештина остварује се кроз
различите активности применом основних
дидактичко-методичких приципа и метода рада
неопходних за достизање постављених исхода.
Моторичке вештине треба да омогуће
ученицима сналажење у свакодневним и
специфичним животним ситуацијама у којима

НЕ

Атлетика

Спортска
гимнастика
Основе
тимских,
спортских и
елементарн
их игара
Плес и
ритимика

Пливање
Полигони

вежбања;
− одговорно се односи
према објектима,
справама и
реквизитима;
− 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;
− уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања и у другим
ситуацијама;
правилно изводи и
контролише покрете у
различитим кретањима

скаче удаљ
згрчном
варијантом
технике и мери
дужину скока
- скаче увис
варијантом
технике
маказице
- изводи вежбе
на тлу
- вежбе на
греди и
шведској
клупи
-придржава се
правила
спортских
елементарних
игара -изводи
прескоке
- изводи вежбе
на вратилу
-Игра Мини рукомет,
“Футсал”- мали
фудбал и
“Између
четири ватре”,
примењује
основну
технику,
неопходна
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се очекује њихова примена. Ученицима који
имају потешкоће са одређеним мотoричким
вештинама задају се вежбања слична али лакша
од предвиђених или предвежбе. Ученицима који
имају потешкоће да достигну предвиђени исход,
оставља се могућност да исти достигне у
наредном периоду. У раду са напреднијим
ученицима могу се користити додатни садржаји
у складу са његовим способностима. Кроз
процес остваривања програма неопходно је
пратити способности ученика за различите
физичке активности.
Усавршавање моторичких вештина је
континуирани процес без обзира на садржаје
програма (техника ходања, трчања, примена
научене игре итд).

3. ФИЗИЧКА На свим
часовима
И
ЗДРАВСТВЕ
НА
КУЛТУРА
Култура
вежбања и
играња
Здравствен
о васпитање

прати промене у
тежини и висини код
себе и других;
− препозна здравствено
стање када не треба да
вежба;
− примењује хигијенске
мере пре, у току и
након вежбања и
другим животним
ситуацијама;
− уредно одржава
простор у коме живи и
борави;
− користи здраве
намирнице у исхрани;
− повезује различита
вежбања са њиховим
утицајем на здравље;
− препозна лепоту
покрета у вежбању;
− се придржава правила
вежбања;
вреднује сопствена и
туђа постигнућа у
вежбању
−

правила и
сарађује са
члановима
тима
-примењује
појмове везане
за физичко
вежбање
-Познаје
основна начела
безбедности у
сали, на
игралишту и
примењује
здравственохигијенске
мере зна
основна
правила
“Између
четири
ватре”,позитив
но вреднује
успешне потезе
и уложени труд
свих учесника
у игри, уз
подстицање
свих учесника
у игри
-Зна утицај
физичког
вежбања
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Ова наставна област реализујe се кроз све
организационе облике рада, наставне области и
теме уз практичан рад

УКУПНО:

42+66=10
8

ПРЕДМЕТ:ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
ЦИЉ: Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је Пројектна настава као
облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационокомуникационих технологија. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење
као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у
процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и
социјалног развоја ученика.
Разред

Трећи

Годишњи фонд часова
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ЦИЉ:
ТЕМА/ОБЛАСТ
1.Одељењске
штафетне приче –
електронска
књига
2.Занимације –
воћне декорације
3.Историја нашег
краја
4.Празници нам

БР.
ЧАСОВА
4

4
4
8

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
 правилно седи при раду за
рачунаром;
 зна да наведе могуће
последице на здравље
услед
неправилног
коришћења дигиталних
уређаја;
 правилно
укључи

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
:
самостално
проналази
информације;
Развијање
способности
решавања
проблема;
самостално
учење; рад у
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-прати наставни
процес
уважавајући
специфичности
наставних
предмета трећем
разреду.
Ослонци
планирања
и

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Пројектна настава почива на
савременим схватањима детета,
наставе, учења, функције образовања
и сазнавања као социјалне
конструкције подржане кроз
сарадничко деловање, коришћењем
различитих извора информација и
активности. Применом пројектне
наставе долази до повезивања

стижу
5.Боље спречити
него лечити
6.Васкршње
радости

4
4
8

7.Покажимо лице
животне заједнице

рачунар, покрене програм
за
цртање,
користи
одговарајуће алатке овог
програма, сачува свој
цртеж и искључи рачунар;
 покрене програм за рад са
текстом, унесе краћи
текст и сачува документ
на рачунару;
 користи
интернет
за
учење и проналажење
информација уз помоћ
наставника;
 предложи
редослед
активности у односу на
постављени
пројектни
задатак.
- оспособљавање ученика да
добијене продукте учине
видљивим и представе их
другима
•
- самостално пронађе
информације експлицитно
изнете у тексту;
•
обликује усмену
поруку служећи се
одговарајућим речима;

групи,
сарадњу;
критички однос
према
властитом
и
туђем
раду;
доношење
одлука;
аргументовање;
усвајање
другачијих,
нових начина
рада;
планирање;
поштовање
рокова
и
преузимање
одговорности.

•
идентификује биљке из
непосредног окружења на
основу њиховог изгледа;
•
понаша се тако да не
угрожавају биљке у
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организације
пројектне
наставе
су:
уважавање
узраста ученика
и
њихове
природне
радозналости;
коришћење
ваншколских
знања, вештина
и
искустава
ученика;
укључивање
свих ученика уз
поштовање
њихових
различитости;
повезивање
садржаја
свих
наставних
предмета
и
употреба
савремених
информационокомуникационих
технологија.
Зато ова врста
наставе
омогућава
да
наставни
предмети буду
смислено

познатог и непознатог, учења помоћу
примера, учења примењивањем,
развоја процедуралних знања,
коришћења информационих
технологија као и комбиновања
конвергентног (логичког) и
дивергентног (стваралачког)
мишљења. Пројектна настава има
елементе проблемске и
истраживачке наставе али се овом
врстом наставе поред централног
захтева, који се односи на тражење
решења за неки проблем,
потенцирају још и процедуре,
Родитељи треба да буду упознати са
сврхом пројектне наставе и њеним
најважнијим исходима. Они треба да
подрже самосталне активности своје
деце, или њихов заједнички рад са
другом децом, као и да разумеју
зашто је важно да не преузимају
њихове задатке у жељи да имају
боље продукте.

непосредном окружењу, не
чупа биљке из корена;
•
повезујерезултате
учења и рада са уложеним
трудом:

међусобно
повезани као и
доведени у везу
са свакодневним
животом
ученика. На тај
начин
се
обезбеђује
разумевање
сврхе онога што
се
учи,
функционално
повезивање
знања, вештина
и искустава и
мотивација
ученика.
Наставник
пружа подршку
свим ученичким
активностима у
току пројекта

•
црта на различитим
подлогама и форматима
папира;
•
користи материјал и
прибор у складу са
инструкцијама;
-упозна историју нашег краја,
културу , веру , обичаје нашег
верског , историјског и
културног наслеђа
-упознати традицију и обичаје
наших народа уз поштовање и
других различитости
укупно
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Циљ: Циљ Верске наставе јесте упознавање ученика са православном хришћанском вером и сазнавања истини о Богу
као човековом твроцу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР. ЧАСОВА
о утук

ИСХОДИ

Позавршеткутемеученикћебити
у стањуда:

204

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ

ОСТВАРИВАЊА

I- Увод

1

0

1

1. Свет је створен
за тебе, чувај га!

Когнитивни аспект:
стекне основна знања о
темата које ће се
обрађивати у настави
Православног
катихизиса током
другог разреда
уочи какво је његов
предзнање из градива
обрађеног у претходном
разреду школовања.
Афективни аспект:
ученик ће желети да
активно учествуеј на
часовима верске наставе

II- БОГ СТВАРА
СВЕТ И ЧОВЕКА

6

2

8

Когнитивни аспект:
- познаје неке елементе
библијсе повести о
стварању света
- на основу бибилјсе
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

упознавање
ученика са
садржајима и
начином рада
мотивисање
ученика за
похађање часова
верске наставе

Заједница, храм,
Црква јесу
свакако једна те
иста ствар али
ипак различита.

Катихизација као
литургијска делатностзаједничко је дело
катихете (вероучитеља)
и његових ученика.
Катихета (вероучитељ)
би требало стално да
има на уму да катихеза
не постоји ради
гомилања информација
(„знање о вери“), већ као
настојање да се учење и
искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у
живот кроз слободно
учешће у
богослужнбеном животу
Цркве.

На почетку сваке
наставне теме ученике
би требало упознати
са циљевима и

повести препозна и
именује иконе на којим
су представљени дани
стварања свеа
- увиди да је свет скуп
конкретних врста живих
бића која су уједињена,
једна другима потребн и
да она чине велик
аједницу љубави –
Цркву
-објасни да је свет
створен љубављу
Божијиом
-разуме да се права
слобода изражава као
љубав преам другим
људима, природи и Богу
- уочи да је човек
сличан Богу
Афективни аспект:

2. Свето Писмо
нам сведочи о
настанку света
3. Света некада
уопште није било
4. Сво је биље
створено и Сунцем
обасјано
5. Сво је биље
створено и Сунцем
обасјано
6. Све врви од
живота
7. Све врви од
живота

9. Бог ствара
човека и свет

7

2

9

Когнитивни аспект:
- зна да је Бог створио
свет из љубави и да
објасни како зна да Бог
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исходима наставе,
садржајима по темама,
начином остваривања
програма рада, као и
са начином
вредновања њиховог
рада.
Врсте наставе
Настава се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
(35 часова)
- практична настава
(1 час)
Место реализације
наставе

- ученик ће бити
подстакнут да развија
љубав преам ближњима,
природи и Богу
- код ученика ће се
развити жеља и свест о
важности бриге преама
ближњима и природи.

8. Створен сам да
личим на Бога

III- БОГ НАС
ВОЛИ

* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Црква без
заједнице не
постоји нити
може да
функциионише.
Заједништво
јесте нешто што
краси
хришћанство.

- Теоријска настава се
реализује у
учионици;

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена

Црвка је уређена
заједница
верујућег
народа,

- Практична настава се
реализује у цркве –
учешћем у
литургијском сабрању;

10. Бог ствара свет
из љубави
11. Бог, људи и
природа
12. Бог, људи и
природа
13. Свет не може
без Бога
14. Бог се брине о
свету
15. Бог нас воли
16. Бог нас воли
17. Божићни
весници
18. Евалуација

воли свет
- препозна да Бог брине
о свету и да наведе
примере Божијег
старања о свету
- увиди кроз своје
креативне способности
да је човек сличан Богу
- увиди да Бог жели да
свет постоји вечно
- увиди дс у Бог, људи и
природа различити, али
да нису потпуно
раздељени
- зна да је Бог из бриге
према свету и човеку
послао свога Сина у
свет
- увиђа улогу анђела као
сарадника у старањ о
свету.

питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

хијерархијски
сведена и
постављена.
Апостол Петар
као стуб или
камен Цркве.
Управо Епископ
кроз Литиргију
јесте жива слика
Христа на
земљи.

Афективни аспект:

Дидактичко методичка
упутства за
реализацију наставе
Уводне часове требало
би осмислити тако да
допринесу међусобном
упознавању ученика,
упознавању ученика с
циљевима, исходима,
наставним садржајима,
али и тако да наставник
стекне почетни увид у то
каквим предзнањима и
ставовима из подручја
Православног
катихизиса, група
располаже.
Реализација програма
требало би да се одвија у
складу с принципима
савремене активне
наставе, која својом
динамиком подстиче
ученике на
истраживачки и
проблемски приступ
садрћајима тема. У току

- ученик ће бити
подстакнут да
размишља о својој
служби у Цркви

Когнитивни аспекти:
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Ученици
слушају дају

Свети Сава као

реализације стављати
нагласак више на

IV- ЗАЈЕДНИЦА
БОГА И СВЕТА
КРОЗ ЧОВЕКА

5

1

6

19. Свети Сава
20. Свети Сава
брине о нама
21. Човек –
домаћин и
свештеник у свету
22. Човек –
домаћин и
свештеник у свету

одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

родоначелник
наше црквене
историје и
државности.
Лоза Немањића
као стуб
хришћанског
поимања.
Радост служења
у зајдении са
Светом
Тројицом

Афективни аспекти:

23. Радост служења

- ученик ће бити
подстакнут да љубав
препознаје као
служење
- зна да кроз чињење
дела љубави преам
ближњима постаје
сличан Христу и
светитељима
-уочи да је човек
слича

24. Заједница Бога
и света кроз
човека

V- ЛИТИРГИЈАПРЕОБРАЖЕНИ
СВЕТ

- уочи да је човек
посердник између
Бога и приоде и да Бог
са природом разговара
преко човека
- прошири своје знање
о служењу Светог Све
Богу и нашем народу
- уочи да нема љубви
без служења
ближњима
- упона библијски
повест о Христовом
служењу Апостолима.

3

3

6

Когнитивни аспекти:
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Ученици
слушају дају

Творевина кроз
Литиргију
уздиже се Богу.
Васкрсење
Лазарево нам
говори о животу

доживљајно и
формативно а мање на
сазнајно и
информативно.

Квалитет наставе се
постиже када се
наставни садржаји
реализују у складу са
савременим
педагошким захтевима
у погледу употребе
разноврсних метода,
облика рада и
наставних средстава.
Имајући у виду
захтеве наставног
прогарама и
могућности
транспоновања
наставног садржаја у
педагошко дидактичка
решења, наставник би
требало да води
рачуна и о
психолошким
чиниоцима извођења
наставе- узрааста
ученика, нивоу
психофизичког
развоја,
интересовањима,

- препозна да је
Литургија захвалност
Богу
- уочи се захвалност
Богу показује кроз
наше дарове
- уочи да наши дарови
хлеб и вино
предстваљају свет у
малом
- увиди везу
Литургије и спасења
човека и света
- прошири своја знања
о празнику Васкрсења

25. Наши дарови
благодарности
26. Васкрсење
Лазарево
27. Васкрсење
Лазарево
28. Васкрсење
Христово
29. Литургијамолитва за
спасење чвека и
света

* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Афективни аспект:
- ученик ће бити
подстакнут да
учествује на
Литургији како би
показао Богу да жели
да буде у заједници са
Њим.

30.
Литургијамолитва за
спасење чвека и
света

VI- ЧОВЕК И
ПРИРОДА

одговоре на
постављена
питања.

4

1

5

Когнитивни аспект:
- препозна личну

Ученици
слушају дају
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након смрти док
нам Васкрсење
Хрстово говори
да је живот у
заједници са
Њим у Царству
Небеском

Човек као
божије дело
јесте повезаност
са светом. Све је
створено за
човека и због
човека који је
боголика
личност. То
стварање
приказано је у

склоностима,
способностима и
мотивацији ученика.

У остваривању
савремене наставе
наставник је извор
знања, креатор,
организатор и
координатор
ученичких активности
у наставном процесу.
Настава је успешно
реализована ако је
ученик спреман да
Цркву схвати као
простор за
остваривање своје
личности кроз
заједничарење са
ближњима и
Тројичним Богом који
постаје извор и пуноћа
његовог живота.
Евалуација наставе
Евалуацију наставе
(процењеивање
успешноти

32. Све чека на
љубав човека
33. Чувамо дарове
Божије љубави
34. Стварање света
у православној
иконографији
35. Икона света
створеног само за
мене
36. Евалуација

одговорност за
творевниу
-увиди да се
загађењем наше
околине, загађује цео
свет
-увиди да се на
правосавним иконама
стварања света и
човака, приказује
зависност придоде од
човека
- препозна представе
које приказују
догађаје везане за
стварање света
- уочи у којој мери је
напредовао и савладао
градиво Православног
катихизиса трећег
разреда
Афективни аспект:
- ученик ће бити
подстакнут на
поштовање природне
средине и својг
окружења.
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одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

правослвној
иконографији

реализације наставе и
остварености задатака
и исхода наставе)
наставник ће
остварити на два
начина:
- процењивање
реакције ученика или
прикупљањем
коментара ученика
путем анкетних
евалуационих
листића;
- провером знања које
ученици усвајају на
часу и испитивањем
ставова;
Оцењивање
Непосредно описно
оцењивање ученика
може се вршити кроз:
-усмено испитивање
- писмено испитивање
- посматрање
понашања ученика

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

СРПСКИ ЈЕЗИК
ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ допунске наставе српског језика је да се организује за све ученике који у оквиру часова редовне наставе нису усвојили потребан
ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе. Допунски рад се не може
поистоветити са извођењем редовне наставе. Он мора бити више индивидуалан, јер се тако лакше одстрањују недостаци у знањима
ученика.

Задаци допунске наставе :
- помоћ ученику после дужег одсуства због болести;
- помоћ ученику за време објективних сметњи- болест у породици, развод, алкохолизам, чести сукоби родитеља и сл;
- развијање интересовања за предмет код ученика који су преведени или који су показали једва задовољавајуће резултате у
претходном разреду;
- периодичан рад са ученицима који су на претходном класификационом периоду имали недовољне оцене из појединих
наставних предмета;

211

Тема /област

1 .КЊИЖЕВНОСТ
- лектира

2.ЈЕЗИК
-

Граматика

-

правопис

3.ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА
- усмено
изражавање
- писмено
изражавање

Број
Циљ и задаци
часова
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
/
-Савладавање и усавршавање
технике читања и писања оба
писма
-Уочавање ликова,теме,поруке
и карактеристика књижевног
дела

/

-увежбавање садржаја везаних
за граматику и правопис
- савладавање просте реченице
- стицање основних појмова о
именицама, придевима,
глаголима и деловима
реченице.
- правописне вежбе: употреба
великог слова и остала
правописна правила.

/
- овладавање усменим и
писменим изражавањем према
захтевима програма
-увежбавање читања на
одговарајућим текстовима и
разумевање прочитаног
(препричавање текста усмено и
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Активности

Начин и поступц
остваривања

Ученика

Наставника

- Чита,
препричава,
пише, посматра,
уочава, описује,
прича,

проверава
написано,
прати,мотивише
усмерава,
кординира,
анализира,
сугерише

-Праћење рада и
постигнућа
ученика
,разговор,рад на
тексту,писани
рад,рад у пару,
индивидуални рад

прати,
усмерава,
анализира,
дискутује,
кординира

-Праћење рада и
постигнућа
ученика
-рад на тексту
писане вежбе
индивидуални рад,
групни рад

именује,
повезује,
уочава,
памти,
пише,

чита,
разуме,
решава,
проширује.
описује

прати,
усмерава,
дискутује,
сугерише,
анализира

-Праћење рада и
постигнућа
ученика говорне
вежбе,
писане вежбе,
-рад на тексту
индивидуални рад,
рад у пару

писмено).
НАПОМЕНА:број часова по темама ,као и укупан број часова биће утврђен у току школске године,према потребама
ученика.

МАТЕМАТИКА

ДОПУНСКА НАСТАВА

Циљ допунске наставе математика је да се организује за оне ученике који у оквиру часова редовне наставе нису усвојили
потребан ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе. Циљ
допунске наставе српског језика је да се организује за све ученике који у оквиру часова редовне наставе нису усвојили
потребан ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе. Допунски
рад се не може поистоветити са извођењем редовне наставе. Он мора бити више индивидуалан, јер се тако лакше одстрањују
недостаци у знањима ученика.

Задаци допунске наставе :
- помоћ ученику после дужег одсуства због болести;
- помоћ ученику за време објективних сметњи- болест у породици, развод, алкохолизам, чести сукоби родитеља и сл;
- развијање интересовања за предмет код ученика који су преведени или који су показали једва задовољавајуће резултате у
претходном разреду;
- периодичан рад са ученицима који су на претходном класификационом периоду имали недовољне оцене из појединих
наставних предме
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Тема /област

1.ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ ДО 1000

Број
часова

/

Циљ и задаци
Ученика

Наставника

броји, групише,
записује, уочава,
црта,
закључује ,

усмерава,прати,
кординира,
дискутује
,сугерише,
анализира,

- формирају представу о
правој и полуправој
- уочавају и цртају углове
(оштар, прав и туп угао)
- цртају правоугаоник,
квадрат, троугао и
кружницу

ради на
дидактичком
материјалу.
осматра,
закључује,
препознаје,
склапа, расклапа,
групише,

усмерава,
прати,
дискутује,
сугерише

- упознају мерење масе тела
и запремину течности, као
и нове јединице за време
(година и век)

-мери, упоређује,
процењује,
закључује,
записиује,

усмерава,
прати,
анализира

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
-Читају,пишу и упоређују
бројеве до 1000
Користе рачунске
операције у оквиру прве
хиљаде
-вежбање на једноставним
текстуалним задацима

/
2.ГЕОМЕТРИЈСКЕ
ФИГУРЕ И
ЊИХОВИ
МЕЂУСОБНИ
ОДНОСИ

3.МЕРЕЊЕ И
МЕРЕ

/

Активности

Начин и поступц
остваривања

-Праћење рада и
постигнућа ученика демонстрација,комбиновани рад,практични рад
,
индивидуални рад,
групни рад
-Праћење рада и
постигнућа ученика илустрација,
демонстрација,
практични рад ,
индивидуални рад,
рад у пару

-Праћење рада и
постигнућа ученика практичи радови,
групни рад,
индивидуални рад,рад у
пару

НАПОМЕНА:број часова по темама ,као и укупан број часова биће утврђен у току школске године,према потребама
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ученика.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

Циљеви часа одељењског старешине:
-заједничка активност ученичког колектива и разредног старешине
-сазнање ученика о себи, друштву, о природи и потреби њеног очувања
-развој комплетне личности сваког ученика, његових способности, одговорности и слободе, моралне аутономије,
стваралаштва и систематичности у раду
- развијање друштвености, стваралаштва, вештине комуникаци, развијање позитивног односа према раду, подстицање
одговорности, самокритике
Задаци часа одељенског старешине :
-упознавање индивидуалног развоја сваког ученика и перманентно праћење тог развоја
-коришћење интргрупних снага и односа и односа у одељењу, групне динамикеи интеракције у сврху формирања социјално
зреле слободне и одговорне личности ученика
-упознавање ученика са дужностима, задацима обавезног рада и живота у школи
-оспособљавање ученика за демократско суделовање у одлучивању за ненасилну комуникацију и партиципацију у
управљању
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-упознавање ученика са критеријумима оцењивања, са псринципима евалуације и самоевалуације
-упознавање ученика са битним факторима наставе целокупним функционисањем школе као са могућим начинима
партиципације и утицања на њих
-развијање еколошке свести код ученика ,потребе за очувањем околине,здравља
-учествовање у реализацији различитих активности(друштвених ,техничких,хуманитарних,спортских,културно-забавних
-брига о стандарду ученика(исхрана,путовање,уџбеници и сл.

Тема /област

1.
КОЛЕКТИВ

Бро
ј
час
ова

9

Циљ и задаци

Активности

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
-Оспособљавање ученика за
упознавање,правилно
комуницирање,представљање;
уочавање шта смета,ашта доприноси
успешној сарадњи
у колективу,учењу
-Навикавање на придржавање
распореда обавеза,дневних активности
-Неговање правилног понашања
приликом посета иразвијање
позитивног става према властитим
особинама
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Ученика

Наставник
а

комуницира,
размишља,
описује,
помаже,
поштује
правила,

анализира,
дискутује,
мотивише

Начин и поступц остваривања

Међусобно упознавање,
заједничко планирање,
интеракција ,развој
поверења,креативно решавање
проблема током наставних
активности ,неговање и развијање
позитивних ставова кроз лични
пример

2.
ШКОЛА

19

8
3.
ЖИВОТНА
СРЕДИНА

УКУПНО:

-Навикавање на препознавање лепог
говорног понашања и примену
истог,оспособљавање за безбедно
понашање према себи и
другима,разумевање шта је правда;
-Навикавање на прихватање лепог и
ружног у животу
Оспособљавање за учествовање у
приредбама,значају игре и забаве
вршењу процене
-Разумевање значаја очувања животне
средине,
чистоће учионице и животног простора
-Навикавање на правилну исхрану
-Оспособљавање за живот у друштвеној
средини

комуницира,
решава
проблеме,
поштује ,
размишља,
процењује,
учествује,
рецитује,

анализира,
дискутује,
мотивише

Неговањем и развијањем
позитивних ставова кроз лични
пример и примере групе и
појединца,неговањем
другарства,солидарности и навика
које морају бити део свакодневног
понашања,личним ангажовањем
сваког појединца;остварити кроз
групни рад и радионички рад

разуме,
пази,
чува,
примењује,
поштује ,
решава
проблеме,

анализира,
дискутује,
мотивише

Кроз примере неговати позитиван
однос према себи и
другима,примењиватидобро познате приступе
одржавања личне и опште
хигијене,чувања животне среди
иправила здраве исхране кроз
радионичарски рад,групни и
индивидуални рад

36

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
Циљ слободних активности је да се да сваком ученику помогне откривање и развој посебних интересовања, склоности и способности
за поједине области живота, рада и стварлаштва
Циљеви и задаци :
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 да ученици открију, испробају и даље развијају своје интересовање и способности на подручју културе, уметности, науке,
технике, спорта и забаве;
 да се оптимално развије личност ученика;
 подстицај најразноврснијих видова стваралаштва у области за које имају посебне склоности и интересовања;
 пружање прилике и услова за здраву, ведру забаву и разоноду и испуњавање дела слободног времена корисним
садржајима;
 буђење и задовољавање интелектуалне радозналости и стварање могућности да ученици упознају највећа достигнућа у
науци и култури.
 неговање смисла, спремности и способности за сарадњу у колективима, развијање способности за процењивање својих и
туђих поступака и резултата рада, изграђивање и усвајање друштвених норми и критеријума за вредновање рада и
понашања, неговања међусобног поверења, искрености, другарства и пријатељства;
 развијање смисла за демократску расправу и одлучивање;
 подстицање и развијање самоиницијативе, самосталности и стваралаштва, оспособљавање ученика за рационалну
организацију, програмиарње и планирање рада друштвених активности и слободног времена;
 формирање навика културног понашања у складу са етичким вредностима и нормама нашег друштва.

Тема /област

1. Друштвене
активности:
Радионице „Школа без
насиља“
Активности поводом
обележавања:
Дан планете Земље,
Дан воде, Дан борбе
против пушења, Дан
заштите животне
средине

Број
часова

8

Циљ и задаци

Активности

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:
- сарадња са локалном
заједницом
- развијање свести о здравом
начину живота
- поштовање разлика и
уважавање својих и туђих
потреба
-развијање свести о значају
природних богатстава и
очувању планете
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Ученика

Наставника

- израда паноа
- посете
- изложбе

координација,
-праћење
-анализа,
-усмеравање
ученичких
активности,
-дискусија

Начин и поступц
остваривања

метода практичних
радова,
текстуална,
кооперативна,
рефератска
настава,
фронтални рад,
индивидуални
рад,групни рад,
рад у пару,
комбинован рад,

2. Техничке
активности:
- Уређење школског
простора
- Израда честитки
поводом значајних
датума

10

3. Хуманитарне
активности:
- Акције поводом Дечје
недеље
- Јесењи крос –Трка за
срећније детиљство
- Сарадња са Црвеним
крстом
- Помоћ болесном
другу
- Помоћ старим
особама
4. Спортске
активности:
Организовање
спортских такмичења

6

6

чишћење,
купљење
папирића,
сечење,
лепљење,
цртљње,
сликање

- развијање креативности,
стваралачког рада,
уредности, прецизности,
-изграђивање личних
критичких ставова према
загађењу у непосредном
окружењу

-развијање свести о потреби
учешћа у разним
хуманитарним акцијама
-изграђивање личних
ставова
-изграђивање свести о
потреби поштовањеа и
помоћи старијим и болесним
особама

- развијање такмичарског
духа
- развијање моторике,
спретности, физичких
способности

сакупљање новца, школског
прибора,
играчака,

-игровне
активности,
- различити
облици крет-ног
изражавања

219

координација,
-праћење
-анализа,
-усмеравање
дечијих
активности

- метода
практичних
радова
- демонстративна
фронтални рад,
индивидуални
рад,групни рад,
рад у пару,
комбинован рад,

координација,
-праћење
-анализа,

- текстуална
- стваралачка
- игра улога
фронтални рад,
индивидуални
рад,групни рад,
рад у пару,
комбинован рад,

анализира,
усмерава

- демонстративна,
- кооперативна,
- дијалошка,
фронтални рад,
индивидуални
рад,групни рад,
рад у пару,
комбинован рад,

5.Културне
активности:
- учествовање у
активностима поводом
школских празника
УКУПНО :

6

36

- развијање опште културе
- развијање и подстицање
стваралачке активности
- развијање маште,
оригиналности,смисла за
лепо
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- посете културним установама
-јавни наступи
- припрема за
такмичење
рецитатора,

координација,
-праћење,
-анализа,
-дискусија,
-усмеравање
ученичких
активности

демонстративна
- текстуална
- стваралачка
- игра улога фронтални рад,
индивидуални
рад,групни рад,
рад у пару,
комбинован рад,

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

221

Назив предмета

СРПСКИ ЈЕЗИК

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.
Четврти
180 часова

Разред
Годишњи фонд часова

ТЕМА/ОБ
ЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИК
НАСТАВНИКА
А

1. КЊИЖ
ЕВНОСТ

66+14=80

 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;

-Слушају
-Читају
-Пишу
Учествују
у
разговору
Одговарај
у
Анализир
ају
утиске
-Раде
задатке
-Износе
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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

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

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. Читање
захтева време, истрајност и
посвећеност, а неговање ових

2.ЈЕЗИК
Граматик
аи
правопис

27+23=50

 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
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;
 повеже граматичке појмове
обрађене у претходним разредима
са новим наставним садржајима;
 разликује речи које мењају облик
(именице, заменице, придеви,
223

резултате
свога рада
-Сарађују
у групи
Пажљиво
слушају
саговорни
ка
Илуструју
-Излаже
Стваралач
ки
учествује
у
наставно
м процесу
-Сарађује
са другим
ученицим
ау
одељењу
и развија
културу
дијалога
-Уважава
сугестије
и радне
налоге
учитеља
Изражава

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

карактеристика. Школска
лектира је разврстана по
књижевним родовима – лирска
и епска поезија, проза, драмски
текстови за децу и обогаћена
избором научнопопуларних и
информативних текстова.
Настава књижевности јача
национални и културни
идентитет ученика, кроз
упознавање своје књижевности
и културе, као и књижевности
и културе других народа.
Избор дела школске и домаће
лектире примерен је узрасту
ученика.
Препоручује се да ученици у
настави користе електронски
додатак уз уџбенике .
Граматика и правопис
У програму су наведени само
нови садржаји из граматике,
али се подразумева да се
градиво повезује са садржајима
обрађеним у првом , другом и
трећем разреду.као и
садржаји из правописа и
примена стечених знања.


3.ЈЕЗИЧК 6+44=50
А
КУЛТУР
А








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;
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
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своје
доживљај
е,осећања
и
размишљ
ања
Изражајн
о чита
свој
састав
Примењуј
е стечена
знања у
свакоднев
ном
животу

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

Област Језичка култура
обухвата усмено и писмено
изражавање Усмено
изражавање:
- Препричавање
- Причање
- Описивање
- Извештавањем
- Варирање језичког израза
- Правописне вежбе Језичке
вежбе
- Лексичко-семантичке вежбе
- Говорне вежбе











облика;
препозна значење речи и
фразеологизама који се
употребљавају у свакодневној
комуникацији;
напише разгледницу, честитку,
приватно писмо;
прилагоди језички израз
комуникативној ситуацији –
формалној и неформалној;
повеже информације исказане у
линеарном и нелинеарном тексту и
на основу њих изводи закључак;
правилно структурира текст;
учествује у предлагању садржаја и
начина рада.
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-Поштује
свој али и
залагање
других за
уложени
труд и
рад,
-активно
слушање саставља
ње и
примењив
ањ е
знања о
реченици
-уочавање
језичких
појмова у
тексту писање по
диктату

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

- На овом узрасту најпогодније
могу бити следеће говорне
вежбе: рецитовање, изражајно
читање, сценско приказивање
драмског / драматизованог
текста и слично.
Писмени задаци представљају
Учитељ:
најсинтетичнији облик
прати,усмерава,осм деловања у развијању језичке
ишљава час,води
културе ученика и могу
разговор,објашњав недвосмислено указати на
а,проверава
ефекте наставе српског језика и
задатке,користи
књижевности у целини. У
мултимедијалне
четвртом разреду ученици
садржаје,мотивише израђују два школска писмена
ученике,прати рад
задатка – један у првом и један
ученика,
у другом полугодишту. Оба
прати и процењује
писмена задатке требало би
рад
писати ћириличким писмом.
ученика,чита,слуша Пожељно је да исправак првог
,даје јасне
писменог задатка ученици
инструкције за
пишу ћириличким, а другог
рад,поввратне
латиничким писмом.
информације,приме
њује методичке
радње које доводе
до потпуне мисаоне
активности
ученика,води
разговор на часу и
чини га у
образовномсмислу
плодотворним,евал

уира рад
ученика,објективно
Сагледава
остварене циљеве и
исходе на часу

УКУПНО

99+81=18
0
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Садржаји програма
ТЕМА
2. КЊИЖЕВНОСТ

2.ЈЕЗИК

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне
родове на основу формалних
одлика поезије, прозе и драме;
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне
врсте (бајку и басну);
1СЈ.1.5.3. одређује главни
догађај и ликове (који су
носиоци радње) у
књижевноуметничком тексту;
1СЈ.1.5.4. одређује време и
место дешавања радње у
књижевноуметничком тексту.

ГРАМАТИКА

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од
епске песме;
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне
форме (кратке народне
умотворине – пословице,
загонетке, брзалице);
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и
строфу у лирској песми;
1СЈ.2.5.4. одређује
карактеристичне особине,
осећања, изглед и поступке
ликова; и односе међу ликовима у
књижевноуметничком тексту;
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу
догађајима (нпр. одређује
редослед догађаја у
књижевноуметничком тексту);
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање
од описивања и дијалога;
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну
употребу језика у
књижевноуметничком тексту
ГРАМАТИКА

Граматика и правопис 1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи
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НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.5.1. тумачи особине,
понашање и поступке
ликова позивајући се на
текст;
1СЈ.3.5.2. уочава узрочнопоследичне везе међу
догађајима у тексту;
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у
књижевноуметничком
тексту, аргументује их
позивајући се на текст.

ГРАМАТИКА

(именице, заменице, придеве,
бројеве и глаголе);
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке
категорије променљивих речи
(род и број заједничких
именица);
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте
реченица по комуникативној
функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности
(потврдне и одричне).
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
1СЈ.1.4.4. препознаје
антонимију;
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи
и фразеологизама који се
употребљавају у свакодневној
комуникацији (у кући, школи и
сл.).

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи
(именице, заменице, придеве,
бројеве и глаголе);
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте
речи (властите и заједничке
именице; описне, присвојне и
градивне придеве; личне
заменице; основне и редне
бројеве);
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и
број личних заменица у
номинативу;
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке
категорије глагола (лице, број и
род) и уме да пребаци глаголе из
једног глаголског времена у друго;
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица
по комуникативној функцији
(обавештајне, упитне, узвичне,
заповедне) и по
потврдности/одричности
(потврдне и одричне);
1СЈ.2.4.7. саставља реченице
различите по комуникативној
функцији и облику.
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију;
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и
фразеологизама који се јављају у
школским текстовима (у
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1СЈ.3.4.1. именује врсте и
подврсте речи (властите и
заједничке именице;
описне, присвојне и
градивне придеве; личне
заменице; основне и редне
бројеве; глаголе).
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
1СЈ.3.4.4. одређује значења
непознатих речи и
фразеологизама на основу
ситуације и
текста/контекста у којем су
употребљени.

уџбеницима, књигама из лектире и
сл.) и правилно их употребљава.

3.ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

ГОВОРНА КУЛТУРА
1СЈ.0.1.1. познаје основна
начела вођења разговора: уме да
започне разговор, учествује у
њему и оконча га; пажљиво
слуша своје саговорнике;
1СЈ.0.1.2. користи форме
учтивог обраћања;
1СЈ.0.1.3. казује текст природно,
поштујући интонацију
реченице/стиха, без тзв.
„певушења” или „скандирања”;
1СЈ.0.1.4. уме да преприча
изабрани наративни или краћи
информативни текст на основу
претходне израде плана текста и
издвајања значајних делова или
занимљивих детаља;
1СЈ.0.1.5. уме самостално
(својим речима) да описује и да
прича на задату тему: држи се
теме, јасно структурира
казивање (уводни, средишњи и
завршни део казивања), добро
распоређујући основну
информацију и додатне
информације;
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив
начин да почне и заврши своје

ГОВОРНА КУЛТУРА
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма
(ћирилицу и латиницу);
1СЈ.2.3.2. употребљава велико
слово приликом писања имена
држава и места и њихових
становника; користи наводнике
при навођењу туђих речи;
правилно пише присвојне придеве
(-ов/-ев/-ин,-ски/-чки/-шки);
правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ;
правилно пише сугласник ј у
интервокалској позицији;
правилно пише речцу ли и речцу
не; употребљава запету при
набрајању;
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним
реченицама; варира језички израз
(ред речи у реченици, типове
реченица, дужину реченице...);
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање
организује око основне идеје
текста коју поткрепљује
одговарајућим детаљима;
1СЈ.2.3.5. језички израз
прилагођава комуникативној
ситуацији
(формалној/неформалној);
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ГОВОРНА КУЛТУРА
ПИСАНО
ИЗРАЖАВАЊЕ
1СЈ.3.3.1. пише јасним,
потпуним, добро
обликованим реченицама;
користи разноврсне
синтаксичке конструкције,
укључујући и сложене;
1СЈ.3.3.2. јасно
структурира текст (уводни,
средишњи и завршни део
текста); добро распоређује
основну информацију и
додатне информације
унутар текста и пасуса;
1СЈ.3.3.3. прилагођава
језичко-стилски израз типу
текста;
1СЈ.3.3.4. саставља кратак
експозиторни текст;
1СЈ.3.3.5. користи богат
фонд речи (у односу на
узраст); 1СЈ.3.3.6. издваја
пасусе.
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И

причање;
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама
да образложи неку своју идеју;
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју
тврдњу или став.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
1СЈ.1.3.1. пише писаним
словима ћирилице;
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише;
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу
великим словом, завршава је
одговарајућим
интерпункцијским знаком;
1СЈ.1.3.4. употребљава велико
слово приликом писања личних
имена, назива места
(једночланих), назива школе;
1СЈ.1.3.5. пише кратким
потпуним реченицама
једноставне структуре;
1СЈ.1.3.6. издваја наслов,
углавном се држи теме;
1СЈ.1.3.7. препричава кратак
једноставан текст (до 400 речи);
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд
речи (у односу на узраст);
правилно их употребљава;
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о
томе куда иде, зашто касни, и
сл.);
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за
Нову годину, рођендан),

1СЈ.2.3.6. саставља кратак
наративни текст;
1СЈ.2.3.7. саставља кратак
дескриптивни текст;
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи
примерен узрасту; употребљава
синониме (нпр. да избегне
понављање);
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст
(критички чита написано,
поправља текст и исправља
грешке);
1СЈ.2.3.10. уме да попуни
једноставан образац са основним
подацима о себи (име, презиме,
име родитеља, година рођења,
адреса, телефон; школа, разред,
одељење);
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно)
и уме да га адресира.
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И
РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ
1СЈ.2.2.1. чита текст природно,
поштујући интонацију
реченице/стиха; уме да одреди на
ком месту у тексту је пауза, место
логичког акцента; који део текста
треба прочитати брже, а који
спорије;
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне
закључке у вези са текстом,
230

РАЗУМЕВАЊА
ПРОЧИТАНОГ
1СЈ.3.2.1. изводи
сложеније закључке на
основу текста,
обједињујући информације
из различитих делова
дужег текста;
1СЈ.3.2.2. повезује и
обједињује информације
исказане различитим
симболичким системима
(нпр. текст, табела,
графички приказ);
1СЈ.3.2.3. разликује
различитa гледишта
заступљена у
информативном тексту
(нпр. мишљење аутора
текста и мишљења
учесника у догађају);
1СЈ.3.2.4. изводи
сложеније закључке на
основу текста и издваја
делове текста који их
поткрепљују; резимира
наративни текст;
1СЈ.3.2.5. представља
текст у одговарајућој
нелинеарној форми (уноси
податке из текста у дату
табелу или дијаграм);

позивницу (за рођенданску
прославу, забаву), разгледницу
(са летовања, зимовања,
екскурзије).

анализирајући и обједињујући
информације исказане у
различитим деловима текста (у
различитим реченицама,
пасусима, пољима табеле);
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И
небитних информација; одређује
РАЗУМЕВАЊА
след догађаја у тексту;
ПРОЧИТАНОГ
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између
1СЈ.1.2.1. влада основном
информација исказаних у
техником читања ћириличког и
линеарном и нелинеарном тексту
латиничког текста;
(нпр. проналази део/детаљ који је
1СЈ.1.2.2. одговара на
приказан на илустрацији, у табели,
једноставна питања у вези са
или на дијаграму); 1СЈ.2.2.5.
текстом, проналазећи
одређује основни смисао текста и
информације експлицитно
његову намену;
исказане у једној реченици,
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно
пасусу, или у једноставној
значење у тексту;
табели (ко, шта, где, када,
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне
колико и сл.);
закључке на основу текста
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је
(предвиђа даљи ток радње,
тражена информација, која може
објашњава расплет, уочава
да буде исказана на различите
међусобну повезаност догађаја, на
начине (синонимија, парафраза),
основу поступака јунака/актера
садржана у тексту;
закључује о њиховим особинама,
1СЈ.1.2.4. познаје и користи
осећањима, намерама и сл.);
основне делове текста и књиге
1СЈ.2.2.8. износи свој став о
(наслов, пасус, име аутора;
садржају текста и образлаже
садржај, речник);
зашто му се допада/ не допада,
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему
због чега му је
текста;
занимљив/незанимљив; да ли се
1СЈ.1.2.6. разуме дословно
слаже/не слаже са поступцима
значење текста;
ликова;
18 1СЈ.1.2.7. разликује
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1СЈ.3.2.6. процењује сврху
информативног текста у
односу на предвиђену
намену (нпр. који од два
текста боље описује дату
слику, да ли је упутство за
(познату) игру потпуно и
сл.);
1СЈ.3.2.7. објашњава и
вреднује догађаје и
поступке ликова у тексту
(нпр. објашњава зашто је
лик поступио на одређен
начин, или вреднује крај
приче у односу на своја
предвиђања током читања
текста, или износи свој
став о догађајима из
текста).

књижевноуметнички од
информативног текста;
1СЈ.1.2.8. процењује садржај
текста на основу задатог
критеријума: да ли мусе допада,
да ли му је занимљив; да ли
постоји сличност између ликова
и ситуација из текста и особа и
ситуација које су му познате;
издваја речи које су му
непознате.

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста
који су му нејасни; 1СЈ.2.2.10.
вреднује примереност илустрација
које прате текст; наводи разлоге за
избор одређене илустрације.

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ: Циљ наставе и учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик усвајањем
функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну
усмену и писану комуникацију и да стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом
језику и културном наслеђу.

ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

Поздрављање

0

1

1

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

поздрави и отпоздрави
користећи
најједноставнија језичка
средства

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
Реаговање на усмени и
писани
импулс саговорника
(наставника,
вршњака, и слично);
усмено и
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Наставник упознаје
ученике са
наставним темама и
исходима наставе у
овој школској
години

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима

Представљање
себе и других;
давање основних
информација о
себи и другима

2

5

7

Разумевање и
давање упутстава,
налога и
упозорења

1

4

5

Позив и реаговање
на позив за учешће
у заједничкој
активности

1

4

5

представи себе и другог;
разуме једноставнија
питања личне природе и
одговара на њих;
поставља једноставнија
питања личне природе;
у неколико
једноставнијих
везаних исказа саопшти
информације личне
природе о себи и
другима
водећи рачуна о
приватности и
поверљивости
разуме и саопшти
једноставне исказе који
се
односе на права детета;
разуме једноставнија
упутства, налоге и
упозорења и реагује на
њих;
саопшти једноставнија
упутства, налоге и
упозорења уз
одговарајуће
образложење
разуме позив на
заједничку
активност и реагује на
одговарајући начин;

писано изражавање
прикладних
поздрава
Слушање једноставнијих
текстова
у којима се неко
представља;
представљање себе и
других
особа, присутних и
одсутних

Слушање налога,
упутстава и
упозорења и реаговање на
њих;
давање једноставнијих
налога,
упутстава и упозорења
(комуникација у учионици
–
упутства и налози које
размењују
учесници у наставном
процесу,
упутства за игру и слично)
Слушање једноставнијих
позива
на заједничку активност и
реаговање на њих (позив
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-презентација
наставних садржаја
-усмеравење
активности ученика
-подстицање
ученика на
размишљање,
увиђање,
повезивање и
примену садржаја
-корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима, рад
у групи

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
подстиче ученике на
размишљање,
повезивање и
примену наставних
садржаја

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
препознавање

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,

упути позив на
заједничку
активност

Исказивање молбе,
захвалности и
извињења

2

3

5

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

Честитање
празника и других
значајних догађаја

2

4

6

разуме једноставније
исказане честитке и
одговори на њих;
упути једноставније
честитке;
разуме и, примењујући
једноставнија језичка
средства, наведе
најуобичајеније
активности
које се односе на
прославе
рођендана и празника

на
рођендан, игру,
дружење...);
упућивање и
прихватање/одбијање
позива на
заједничку активност
коришћењем
једноставнијих исказа
Слушање једноставнијих
исказа
којима се тражи помоћ,
услуга
или обавештење; давање
усменог
и писаног одговора на
исказану
молбу коришћењем
једноставнијих језичких
средстава; упућивање
молби,
исказивање захвалности и
извињења
Слушање једноставнијих
исказа
којима се честитају
празници и
други значајни догађаји;
реаговање на упућену
честитку и
упућивање кратких
пригодних
честитки
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активности ученика,
подстиче ученике на
размишљање,
повезивање и
примену наставних
садржаја

демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
препознавање

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
подстиче ученике на
размишљање,
повезивање и
примену наставних
садржаја

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
препознавање

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
подстиче ученике на
размишљање,
повезивање и
примену наставних
садржаја

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
мануелна активност
(сецкање, бојење,
лепљење), погађање,
препознавање,
певање, прављење
честитки

Описивање бића,
предмета, места и
појава

2

6

8

Исказивање
потреба и осећања

2

3

5

Исказивање
положаја у
простору

2

3

5

Исказивање
времена

2

3

5

именује бића, предмете
и
места из непосредног
окружења;
разуме једноставније
описе
бића, предмета и места;
опише бића, предмете и
места у неколико
везаних
једноставнијих исказа

Слушање једноставнијих
описа
бића, предмета, места и
појава;
давање кратких описа
бића,
предмета, места и појава;
тражење
и давање информација у
вези са
описом бића, предмета,
места и
појава
разуме свакодневне
Слушање једноставнијих
исказе
исказа у
у вези сa непосредним
вези са потребама,
потребама, осетима и
осетима,
осећањима и реагује на
осећањима; саопштавање
њих;
својих и
изрази основне потребе, туђих потреба, осета и
осете и осећања
осећања и
једноставнијим језичким (емпатично) реаговање на
средствима
њих
разуме једноставнија
Слушање текстова у
обавештења о положају којима се на
у
једноставнији начин
простору и реагује на
описује
њих;
положај у простору;
тражи и пружи
усмено и
једноставнија
писано тражење и давање
обавештења
информација о положају у
о положају у простору
простору коришћењем
једноставнијих језичких
средстава
разуме и саопшти
Слушање једноставнијих
једноставније исказе
исказа у
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Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
препознавање

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
препознавање

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
препознавање

Наставник надгледа, Слушање,
проверава
реаговање на

који
се односе на
хронолошко и
метеоролошко време

Изражавање
припадања/
неприпадања и
поседовања/
непоседовања

2

3

5

Изражавање
интересовања,
допадања/
недопадања

2

3

5

разуме једноставније
исказе којима се
изражава
припадање /
неприпадање,
поседовање /
непоседовање
и реагује на њих;
тражи и даје
једноставнија
обавештења која се
односе
на припадање /
неприпадање,
поседовање /
непоседовање
разуме једноставније
исказе за изражавање
интересовања, допадања
/
недопадања и реагује на
њих;
изражава допадање /

вези са хронолошким
временом и
метеоролошким
приликама;
усмено и писано тражење
и
давање информација о
хронолошком времену и
метеоролошким
приликама
коришћењем
једноставнијих
језичких средстава
Слушање текстова с
једноставнијим исказима
за
изражавање припадања/
неприпадања и
поседовања/
непоседовања и реаговање
на
њих; усмено и писано
исказивање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања
коришћењем
једноставнијих
језичких средстава

разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
препознавање

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
препознавање

Слушање текстова с
једноставнијим исказима
за
изражавање интересовања,
допадања/недопадања и
реаговање на њих; усмено
и

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
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Описивање
догађаја и
способности у
садашњости

2

3

5

Изражавање
броја,количине и
цена

2

3

5

УКУПНО

24 48 72

недопадање уз
најједноставније
образложење;
тражи најједноставније
образложење
допадања/недопадања
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
користећи једноставнија
језичка средства
разуме и саопшти
једноставније исказе
који
се односе на бројеве,
количине и цене

писано исказивање
интересовања,
допадања/недопадања
коришћењем
једноставнијих
језичких средстава
Слушање једноставнијих
исказа
који говоре о радњама и
способностима у
садашњости;
описивање радњи и
способности у
садашњости, постављање
питања
и одговарање на њих,
усмено и
писано, коришћењем
најједноставнијијих
језичких
средстава
Слушање једноставнијих
исказа
који говоре о броју,
количини и
цени; саопштавање броја,
количине и цена; усмена и
писана
размена информација о
броју,
количини и ценама,
коришћењем
једноставнијих језичких
средстава
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наставним
предметима

препознавање

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
препознавање

Наставник надгледа,
проверава
разумевање,
упућује, усмерава
активности ученика,
корелира нставне
садржаје са другим
наставним
предметима

Слушање,
реаговање на
команде,
изговарање,
демонстрација, игра,
рад у паровима,
погађање,
препознавање

Садржаји програма
ТЕМА

Поздрављање

Представљање себе и
других; давање основних
информација о себи и
другима
Разумевање и давање
упутстава, налога и
упозорења
Позив и реаговање на позив
за учешће у заједничкој
активности
Исказивање молбе,
захвалности и извињења
Честитање празника и
других значајних догађаја
Описивање бића, предмета,
места и појава
Исказивање потреба и
осећања
Исказивање положаја у
простору
Исказивање времена
Изражавање припадања/
неприпадања и
поседовања/
непоседовања
Изражавање интересовања,
допадања/ недопадања

ОСНОВНИ НИВО

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.7. 1.1.10.
1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.7. 1.1.8. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.16.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

3.1.2. 3.2.1. 3.3.2.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.20. 2.1.22.

3.1.2. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.16.

1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.8. 1.2.1.

2.1.1. 2.1.17. 2.1.21.

3.1.1. 3.1.7. 3.1.10. 3.1.23. 3.1.32.

1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

2.1.13. 2.1.14.

3.1.17. 3.1.19. 3.1.23. 3.1.32.

1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.10. 1.1.15. 1.1.20.

2.1.1. 2.1.12.

3.1.1. 3.1.10. 3.1.32.

1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.2.1. 1.2.2. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.
1.3.4. 1.3.5.
1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12.
1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.8. 1.1.13. 1.1.17.
1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.12.
1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.14.

2.3.1. 2.3.2. 2.3.5. 2.3.8.

3.1.10. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.4.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.18.

3.1.10. 3.1.16.

2.1.7. 2.1.12.
2.1.7. 2.1.27.

3.1.10. 3.1.11. 3.1.14. 3.1.17.
3.1.19.
3.3.5 3.3.7.

2.1.12. 2.1.27.
2.1.1. 2.1.2. 2.1.12.

3.3.8. 3.3.9.
3.1.19. 3.1.20.

1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.13. 1.1.14.

2.1.9. 2.1.15. 2.1.16.

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19.
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Описивање догађаја и
способности у садашњости
Изражавање броја,количине
и цена

1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.19. 1.1.20. 1.1.21.
1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

2.1.6. 2.1.12. 2.1.23.

3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27.

2.1.27.

3.1.15. 3.1.21. 3.1.28.

Назив предмета

МАТЕМАТИКА

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.
Четврти
180

Разред
Годишњи фонд часова

ТЕМА/ОБЛАСТ

1.БРОЈЕВИ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
 прочита, запише и
упореди природне
бројеве и прикаже
42 + 90=
их на бројевној
132
правој;
 одреди месну
вредност цифре;

УЧЕНИ
КА
посматр
ање,
правље
ње
модела,
цртање,
склапањ
еи
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АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА
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

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
У четвртом разреду
проширује се блок
бројева на коме се
ради, упознавањем
природних бројева
већих од 1000 и
формирањем појма
скупа природних

 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
m
разломке облика
n
(m, n ≤ 10);
 упореди разломке

растављ
ање
делова
фигуре.
Ове
активно
сти
помажу
ученици
ма да
уоче
својства
фигура и
простор
не
односе.
Код
констру
кција и
цртања
је важно
подстиц
ати
прецизн
ост.
Образла
же
мишље
ње
-Прати
-Води
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ученика. Тај процес започети
иницијалном проценом нивоа
на коме се ученик налази.
Прикупљање информација из
различитих извора
(свакодневна посматрања,
активност на часу,
учествовање у разговору и
дискусији, самосталан рад, рад
у групи, тестови) помаже
наставнику да сагледа
постигнућа (развој и
напредовање) ученика и
степен остварености исхода.
Свака активност је добра
прилика за процену
напредовања и давање
повратне информације, а
важно је ученике
оспособљавати и охрабривати
да процењују сопствени
напредак у учењу.
Промене у свим сферама
живота увелико су условљене
употребом информационих
технологија. Савремене
наставне методе укључују и
употребу различитих
софтверских апликација.
Ученике треба упознати са
употребом калкулатора ради
провере тачности рачуна.

бројева N и скупа
природних бројева са
нулом N0. Упознају се
својства скупа N0:
уређеност,
кардиналност,
ограниченост са леве
стране као и својства
рачунских операција
(замена места
сабирака, здруживање
сабирака, замена
места чинилаца, 0 као
сабирак, 1 као
чинилац, множење
збира и разлике
бројем, сталност
збира и разлике).
Бројеви се
представљају у
декадном запису као
збирови вишеструких
декадних јединица (4
321 = 4000 + 300 + 20
+ 1) или збира
производа
једноцифрених
бројева и декадних
јединица (4 321 = 4 ·
1000 + 3 · 100 + 2 · 10
+ 1 · 1). Одређује се
месна вредност цифре
у броју. Поступни

m
са
n
једнаким
бројиоцима или
имениоцима;
сабере и одузме
разломке са
једнаким
имениоцима;
запише резултат
мерења дужине
децималним бројем
са највише две
децимале;
сабере и одузме
децималне бројеве
са највише две
децимале;
чита, користи и
представља податке
у табелама или
графичким
дијаграмима;
формира низ на
основу упутства;
реши задатак
применом
различитих начина
представљања
проблема;
именује елементе и
опише особине
облика














белешке
Анализи
ра
поступа
к
Сарађује
-Тражи
додатна
објашње
ња

Наставник ученике може
упућивати на различите
апликативне софтвере и
бесплатне едукативне игре на
мобилним телефонима,
таблетима и рачунарима.
Употреба ИКТ-а доприноси
развијању општих
међупредметних компетенција
као што су рад са подацима,
дигитална компетенција,
решавање проблема и др. На
пример, у областима
Геомерија и Мерење и мере за
развијање основних
геометријских концепата и
њихову употребу у реалном
контексту ученици могу
користити Геогебру (цртање
троугла, праве кроз две тачке,
кружнице), Гугл Мапе (улице
које се секу или су паралелне,
растојања између објеката,
полупречник и пречник
кружног тока) и сл. Ученике
треба упућивати на апликације
које развијају логичкокомбинаторно размишљање.
Прикупљање информација из
различитих извора
(свакодневна посматрања,
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развој појма броја
подстиче се
визуелним
представљањем
бројева на бројевној
правој као и
активностима
одређивања најближе
(вишеструке) декадне
јединице.
Знања о рачунским
операцијама даље се
проширују писменим
поступцима сабирања
и одузимања,
множења и дељења у
скупу природних
бројева,
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

4 + 8= 12
2.ГЕОМЕТРИЈА

3.МЕРЕЊЕ И
МЕРЕ

9 +
=28

квадра и коцке;
 црта мреже и прави
моделе квадра и
коцке;
 препозна сликовну
представу изгледа
тела посматраног са
различитих страна;
 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.

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.

ученика
-Усмено и писмено
проверавање
Петоминутне,петнаес
томинутне вежбе
Мапа ума
-Истраживачки рад
-Занимљивости
- Препоручује се да
ученици у настави
користе електронски
додатак уз уџбенике .

У четвртом разреду,
заокружује се прва
етапа
учења
геометрије анализом
геометријских тела,
заснованом
на
примени знања и
вештина
стечених
учењем геометрије у
ранијим разредима.
Саставни део процеса
развоја математичких
знања у свим фазама
наставе је и праћење и
процењивање степена

19
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остварености исхода,
које треба да обезбеди
што
поузданије
сагледавање развоја и
напредовања ученика.
Тај
процес
треба
започети иницијалном
проценом нивоа на
коме
се
ученик
налази. Прикупљање
информација
из
различитих
извора
(свакодневна
посматрања,
активност на часу,
учествовање
у
разговору
и
дискусији, самосталан
рад, рад у групи,
тестови)
помаже
наставнику да сагледа
постигнућа (развој и
напредовање) ученика
и степен остварености
исхода.
Свака
активност је добра
прилика за процену
напредовања и давање
повратне
информације, а важно
је
ученике
оспособљавати
и
охрабривати
да
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процењују сопствени
напредак у учењу.

Садржаји програма
ТЕМА

1.БРОЈЕВИ

ОСНОВНИ НИВО
1МА.1.1.1. зна да прочита и
запише дати број, уме да
упореди бројеве по величини
и прикаже број на датој
полуправој
1МА.1.1.2. рачуна вредност
бројевног израза са највише
две операције сабирања и
одузимања у оквиру прве
хиљаде
1МА.1.1.3. множи и дели без
остатка ( троцифрене бројеве
једноцифреним ) у оквиру
прве хиљаде
1МА.1.1.4. уме да на основу
текста правилно постави
израз са једном рачунском
операцијом
1.МА.1.1.5. уме да решава
једноставне једначине у
оквиру прве хиљаде

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО
1МА.2.1.1. уме да примени
својства природних бројева
(паран, непаран, највећи,
најмањи, предходни, следећи
број) и разуме декадни
бројевни систем
1МА.2.1.2. уме да одреди
десетицу, стотину и хиљаду
најближу датом броју
1МА2.1..3.сабира и одузима,
рачуна вредност израза
1МА2.1.4.рачуна вредност
израза с највише две
операције
1МА2.1.5.уме да решава
једначине
Разломци
1МА.2.3.1. уме да препозна
a
( b≤10, a< b) када
разломак
b
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НАПРЕДНИ НИВО
1МА.3.1.1. уме да примени
својства природних бројева у
решавању проблемских
задатака
1МА.3.1.2. зна својства
операција сабирања и
одузимања и уме да их
примени
1МА.3.1.3. уме да израчуна
бројевну вредност израза са
више операција, поштујући
приоритет
1МА.3.1.4. уме да решава
сложеније проблемске задатке
дате у текстуалној форми
1МА.3.1.5. уме да одреди
решења неједначине са једном
операцијом
Разломци
1МА.3.3.1. уме да прочита,
формално запише и графички

1МА.1.3.1. уме да прочита и
формално запише разломак

1
n

( n< 10) и препозна његов
графички приказ
1МА.1.3.2. уме да израчуна
половину, четвртину и
десетину неке целине

2.ГЕОМЕТРИЈА

1МА.1.2.1. уме да именује
геометријске објекте у равни
(квадрат, круг,троугао,
правоугаоник, тачка, дуж,
права, полуправа, и угао) и
уочава међусобне односе два
геометријска објекта у равни
(паралелност, нормалност,
припадност)
1МА.1.2.2. зна јединице за
мерење дужине и њихове
односе
1МА.1.2.4. користи поступак
мерења површине објекта,
приказаног на слици, при
чему је дата мерна јединица

је графички приказан на
фигури подељеној на b делова
1МА.2.3..2. уме да израчуна
n-ти део неке целине и
обрнуто, упоређује разломке
1
облика ( n<10)
n

1МА.2.2.1. уочава међусобне
односе геометријских
објеката у равни
1МА.2.2.2. претвара јединице
за мерење дужине
1МА.2.2.3. зна јединице за
мерење површине и њихове
односе
1МА.2.2.4. уме да израчуна
обим троугла, квадрата и
правоугаоника када су подаци
дати у истим мерним
јединицама
1МА.2.2.5. уме да израчуна
површину квадрата и
правоуаоника када су подаци
дати у истим мерним
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прикаже разломак

a
( b≤10,
b

a< b)
1МА.3.3.2. зна да израчуна
a
део
( b≤10, a< b) неке
b
целине и користи то у
задацима

1МА.3.2.1. претвара јединице
за мерење површине из већих
у мање
1МА.3.2.2. уме да израчуна
обим троугла, квадрата и
правоугаоника
1МА.3.2.3. уме да израчуна
површину квадрата и
правоугаоника

јединицама
1МА.2.2.6. препознаје мрежу
коцке и квадра и уме да
израчуна њихову површину
када су подаци дати у истим
мерним јединицама

3.МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

1МА.1.2.1. уме да именује
геометријске објекте у равни
(квадрат, круг,троугао,
правоугаоник, тачка, дуж,
права, полуправа, и угао) и
уочава међусобне односе два
геометријска објекта у равни
(паралелност, нормалност,
припадност)
1МА.1.2.2. зна јединице за
мерење дужине и њихове
односе
1МА.1.2.3. користи поступак
мерења дужине објекта,
приказаног на слици, при
чему је дата мерна јединица
1МА.1.2.4. користи поступак
мерења површине објекта,
приказаног на слици, при
чему је дата мерна јединица

1МА.2.2.1. уочава међусобне
односе геометријских
објеката у равни
1МА.2.2.2. претвара јединице
за мерење дужине
1МА.2.2.3. зна јединице за
мерење површине и њихове
односе
1МА.2.2.4. уме да израчуна
обим троугла, квадрата и
правоугаоника када су подаци
дати у истим мерним
јединицама
1МА.2.2.5. уме да израчуна
површину квадрата и
правоуаоника када су подаци
дати у истим мерним
јединицама
1МА.2.2.6. препознаје мрежу
коцке и квадра и уме да
израчуна њихову површину
када су подаци дати у истим
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1МА.3.2.1. претвара јединице
за мерење површине из већих
у мање
1МА.3.2.2. уме да израчуна
обим троугла, квадрата и
правоугаоника
1МА.3.2.3. уме да израчуна
површину квадрата и
правоугаоника
1МА.3.2.5. уме да израчуна
запремину коцке и квадра
када су подаци дати у истим
мерним јединицама
1МА.3.4.2. претвара јединице
за мерење запремине течности

мерним јединицама

Назив предмета

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Циљ

Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног
окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.
Четврти
72

Разред
Годишњи фонд часова

ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

МОЈА ОТАЏБИНА –
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1.Моја домовина,
део света

17+12=29

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

–

–

–

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

Посматрање са
усмереном и
концентрисаном
пажњом ради јасног
запажања и уочавања
света у окружењу
(уочавање видљивих
карактеристика);
Илустровање појава и
процеса из
свакодневног живота
– навођење,
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-Прати
-Усмерава
-Подстиче
-Објашњава
-Осмишљава
-Започиње
разговор
-Процењује
-Прати сарднички
рад ученика

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Праћење напредовања и
оцењивање постигнућа ученика
је формативно и сумативно и
реализује се у складу са
Правилником о оцењивању
ученика у основном образовању
и васпитању. Потребно је да
наставник континуирано и на
примерен начин указује
ученику на квалитет његовог

–

–

–

–

–

–

–

–

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 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

показивање,
објашњавање
примера из
природног и
друштвеног
окружења;
Описивање –
вербално или
ликовно изражавање
спољашњих и
унутрашњих
запажања;
Процењивање –
самостално
одмеравање;
Груписање –
уочавање сличности
и различитости ради
класификовања;
Праћење –
континуирано
посматрање ради
запажања промена;
Бележење –
записивање
графичко,
симболичко,
електронско
бележење опажања;
Практиковање – у
настависвакодневном
животу и спонтаној
игри и раду;
Експериментисање
намерно
модификоване
активности,
огледи
које
изводи
сам
ученик;
Истраживање
–
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-Упућује на
закључивање и
уочавање
-Анализира
ангажовање
ученика

постигнућа тако што ће
повратна информација бити
прилагођена, довољно јасна и
информативна како би имала
улогу подстицајне повратне
информације. Свака активност
је добра прилика за процену
напредовања и давање повратне
информације, а ученике треба
оспособљавати и охрабривати
да процењују сопствени
напредак у остваривању исхода
предмета, као и напредак
других ученика
-Усмено и писмено
проверавање
Петоминутне,петнаестоминутне
вежбе
Мапа ума
-Истраживачки рад
-Занимљивости
-Ребуси
-Асоцијације
-Појектне активности...
Положај, територија, граница и
симболи Србије (грб, застава и
химна) и национална валута.
Природне карактеристике Србије –
рељеф, воде, шуме.
Типичне, ретке и угрожене врсте
биљака и животиња – значај и
заштита.
Национални паркови Србије.
Друштвене карактеристике Србије
(становништво, насеља и
делатности). Грађани Србије (права
и обавезе, демократски односи и

–
–
–
–

–

–

–

–

3+3=6
2.

–

–

кола;
наведе примере
штедљивог коришћења
електричне енергије;
наведе примере употребе
магнета у свакодневном
животу;
наведе примере
превенције и заштите од
пожара;
времена, презентацијом
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 и/или цртежом и
др);
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 друштвенокорисним акцијама уз
подршку одраслих.

испитивање својстава
и особина, веза и
узрочно-последичних
односа;
Сакупљање –
прављење колекција,
збирки, албума из
природног и
друштвеног
окружења;
Стварање – креативна
продукција;
Играње – дидактичке,
едукативне и
спонтане игре;
Активности у оквиру
мини-пројекта –
осмишљавање и
реализација.

ЧОВЕК –
ПРИРОДНО И
ДРУШТВЕНО
БИЋЕ
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интеркултуралност).
Привредне карактеристике Србије
(природни ресурси и делатности у
различитим крајевима).
Одржива употреба природних
ресурса (извори енергије, чиста
вода, чист ваздух, плодно
земљиште, руде, разноврсност
биљног и животињског света).
Положај, територија, граница и
симболи Србије (грб, застава и
химна) и национална валута.
Природне карактеристике Србије –
рељеф, воде, шуме.
Типичне, ретке и угрожене врсте
биљака и животиња – значај и
заштита.
Национални паркови Србије.
Друштвене карактеристике Србије
(становништво, насеља и
делатности). Грађани Србије (права
и обавезе, демократски односи и
интеркултуралност).
Привредне карактеристике Србије
(природни ресурси и делатности у
различитим крајевима).
Одржива употреба природних
ресурса (извори енергије, чиста
вода, чист ваздух, плодно
земљиште, руде, разноврсност
биљног и животињског света).
Човек – природно, друштвено и
свесно биће.
Физичке промене у пубертету.
Дигитална безбедност и последице
прекомерног коришћења
информационо-комуникационих
технологија; непримерени
садржаји.

3.
ПРОШЛОСТ
СРБИЈЕ

15+9=24

4.МАТЕРИЈАЛИ

6+5=13

Живот у далекој прошлости
(долазак Словена на Балканско
полуострво, области које су Срби
населили; начин живота).
Српска држава за време владарске
породице Немањића – успон и
слабљење (владари – Стефан
Немања, цар Душан, цар Урош;
култура, начин живота).
Живот под турском влашћу (начин
живота, облици пружања отпора).
Настанаки развој модерне српске
државе (Први и Други српски
устанак –узрок и ток; вође устанка;
култура, начин живота).
Србија у савремено доба (Први
светски рат, настанак југословенске
државе, Други светски рат, промена
облика владавине, распад
југословенске државе и
осамостаљење Србије; култура,
начин живота)
Смеше (течности,храна, земљиште,
ваздух).
Раздвајање састојака смеше
(просејавање, одливање, цеђење,
испаравање).
Наелектрисавање предмета од
различитих материјала.
Електрична проводљивост –
проводници и изолатори.
Рационална потрошња електричне
енергије и правилно руковање
електричним апаратима у
домаћинству.
Магнетна својства материјала
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(природни магнети, могућност
намагнетисавања тела и својства
које тада испољавају).
Запаљиви материјали (ознаке за
запаљиве материјале).
Ваздух – кисеоник као чинилац
сагоревања.
Опасност и заштита од пожара.

43+29=72

Садржаји програма
ТЕМА
1.МОЈА
ДОМОВИНА

ОСНОВНИ НИВО
1ПД.1.1.6. разликује станишта
према условима живота и живим
бићима у њима
1ПД.1.6.1. зна основне облике
рељефа и површинских вода
1ПД.1.6.2. зна основне типове
насеља и њихове карактеристике
1ПД.1.6.3. зна географски положај
и основне одреднице државе
Србије: територија, границе,
главни град, симболи,
становништво
1ПД.1.2.1. препознаје и именује
природне ресурсе
1ПД.1.2.2. зна употрбну вредност
природних ресурса
1ПД.1.2.3. разликује повољно и
неповољно деловање човека по
очување природе
1ПД.1.5.1. зна које друштвене
групе постоје и ко су њихови
чланови

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО
1ПД.2.6.1. препознаје и именује
облике рељефа и површинских
вода у свом месту и у околини
1ПД.2.6.2. зна основне одлике
рељефа и вода у држави Србији
1ПД..2.6.3. разуме повезаност
природно-географских факторарељефа, вода, климе- и
делатности људи
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и
необновљиве природне ресурсе
1ПД.2.2.2. разуме еколошку
оправданост употребе обновљивих
ресурса и рационалног коришћења
необновљивих ресурса
1ПД.2.2.3. зна основне мере
заштите живе и неживе природе
као природних ресурса
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит
животиња и поступке којима се она
штити
1ПД.2.5..2. зна која су права и
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НАПРЕДНИ НИВО
1ПД.3.5.1. разуме заједничке
карактеристике друштвених група и
разлике међу њима
1ПД.3.5.2. разуме да се права и
обавезе чланова друштвених група
међусобно допуњују

1ПД.1.5.2. зна основна правила
понашања у породици, школи и
насељу
1ПД.1.6.3. зна географски положај
и основне одреднице државе
Србије: територија, границе,
главни град, симболи,
становништво

обавезе чланова у различитим
друштвеним групама
1ПД..2.6.3. разуме повезаност
природно-географских факторарељефа, вода, климе- и
делатности људи

2.ЧОВЕК –
ПРИРОДНО И
ДРУШТВЕНО БИЋЕ

1ПД.1.1.3. зна заједничке

1ПД.2.1.2. зна основне разлике
између биљака, животиња и људи
1ПД.2.1.4. зна улогу основних
делова живих бића
1ПД.2.5.1. зна које су улоге
различитих друштвних група и
њихових чланова

1ПД.3.5.1. разуме заједничке
карактеристике друштвених група и
разлике међу њима
1ПД.3.1.2. разуме функционалну
повезаност различитих делова
тела живих бића

3.ПРОШЛОСТ
СРБИЈЕ

1ПД.1.6.4. зна најважније
догађаје, појаве и личности из
прошлости
1ПД.1.6.5. зна основне
информације о начину живота

1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се
јављали важни историјски догађаји,
појаве и личности
1ПД.2.6.5. уочава сличности и
разлике између начина живота

1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а
шта је уследило након важних
историјских догађаја и појава

карактеристике живих бића
. 1ПД.1.1.4. уме да класификује
жива бића према једном од
следећих критеријума: изгледу,
начину исхране, кретања и
размножавања
1ПД.1.1.5. препознаје и именује
делове тела живих бића.
. 1ПД.1.1.6. зна заједничке
карактеристике живих бића
1ПД.1.5.1. зна које друштвене
групе постоје и ко су њихови
чланови
1ПД.1.5.2. зна основна правила
понашања у породици, школи и
насељу
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4.МАТЕРИЈАЛИ

људи у прошлости
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски
извори и именује их.

некад и сад
1ПД.2.6.6. познаје основна
културна и друштвена обележја
различитих историјских периода
1ПД.2.6.7. препознаје на основу
карактеристичних историјских
извора о ком историјском периоду
или личности је реч

1ПД.1.3.2. зна да су вода у
природи, ваздух и земљиште
састављени од више материјала
1ПД.1.3.3. зна да различите
животне намирнице садрже
различите састојке
1ПД.1.3.4. зна основна својства
материјала: тврдоћа, еластичност,
густина, растворљивост,
провидност, намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да својства
материјала одређују њихову
употрбу и препознаје примере у
свом окружењу
1ПД.1.3.6. зна промене материјала
које настају због промене
температуре, услед механичког
утицаја и деловања воде и
ваздуха

1ПД.2.3.3. разликује материјале
који су добри проводници топлоте и
електрицитета од оних који то нису
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и и
електрична проводљивост
материјала одређују њихову
употребу и препознаје примере у
свом окружењу

1ПД:3.3.2. примењује знање о
променама материјала за
објашњење појава у свом окружењу

Назив предмета

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке
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Разред
Годишњи фонд часова

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос
према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
Четврти
72 часа

ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

1.КОМПОЗИЦИЈА

28+22=50

ИСХОДИ

По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:

– поштује
инструкције за
припремање,
одржавање и
одлагање
материјала и
прибора;
– изражава
замисли,
интересовања,
сећања, емоције
и машту
традиционални
м ликовним
техникама;
– користи
амбалажу и
предмете за
једнократну
употребу у

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

Однос према раду
(ученик је
припремљен за час,
одговорно користи
материјал, прибор
и алатке, одржава
прибор и радни
простор...);
-однос према себи
(поставља питања,
труди се, учи на
грешкама,
самосталан је у
индивидуалном
раду, истрајан је...);
-однос према
другима (поштује
договорена правила
понашања, спреман
је да помогне и да
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На почетку сваког
задатка/активности
наставник кратко
информише ученике шта ће
учити и зашто то уче. То је
нарочито важно зато што се
учење одвија кроз игролике,
забавне задатке и активности,
па се може десити да
ученици не обрате пажњу на
процес учења и стварања. По
завршетку рада излажу се сви
радови како би ученици
могли да пореде решења и
уче једни од других.
Самопроцена радова је
вербална или писана.
Наставник тражи од ученика

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

-Слушају
Посматрају
-Опажају
-Упоређују
-Уочавају
-Похваљују рад
других ученика
Практично ради
-Сарађује са другим
ученицма
Елементи композиције
– облик, боја, линија,
текстура, светлина
(валер).
Положај елемената у
композицији –
хоризонтални,
вертикални,

–

–

2.СПОРАЗУМЕВАЊЕ 2+2=4

–

–

3.НАСЛЕЂЕ

6+2=8
–

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

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,
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да усмено опишу свој рад
или да напишу нешто о свом
раду. Уколико наставник
процени да су ученици
спремни, може да користи
прилагођену методу 3, 2, 1. У
интегрисаној настави
ученици на листићу пишу: 3
ствари које сам
научио/научила на часу, 2
примера која илуструју то
што сам научио/научила и 1
ствар која ми није јасна или
питање које бих
поставио/поставила. Када се
ученици ликовно изражавају,
могу да напишу: 3 ствари о
којима сам
размишљао/размишљала
током рада; 2 ствари које ми
се свиђају на мом раду и 1
ствар коју бих
променио/променила или бих
урадио/урадила другачије. На
листићу се уписује име,
презиме и назив рада (може и
датум), а листић се лепи на
полеђину рада или се чува у

дијагонални.
Материјали и технике
– графитна оловка,
туш и четка, туш и
перо, акварел, гваш,
темпере, фротаж,
колаж, деколаж,
асамблаж, меки
материјали.

Споразумевање
Хералдика – застава,
грб, печат.
Пиктограми.
Споразумевање
сликом. Хералдика –
застава, грб, печат.
Пиктограми.
Споразумевање
сликом.
НАСЛЕЂЕ
Споменици природе и
споменици културе у
Србији. Археолошки
локалитети, замкови и

6+4=10
4СЦЕНА

42+30=72

Укупно

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

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).
-Елементи могу и
другачије да се
формулишу. Бирају
се према типу
ликовног задатка и
циљевима задатка.
-Слушају
Посматрају
-Опажају
-Упоређују
-Уочавају
-Похваљују рад
других ученика
Практично ради
-Сарађује са
другим ученицма
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блоку. Ученици не треба да
наводе више од једне
нејасноће или грешке, ни у
случају када им ништа није
јасно или сматрају да је рад
упропашћен. Издвајање само
једне нејасноће или грешке
постепено оспособљава
ученике да идентификују
најважнији пропуст и да се
фокусирају на његово
уклањање. Листићи за
самопроцену дају наставнику
потпунију слику о
напредовању ученика.
-Води разговор
-Излаже
-Демонстрира
-Упоређује
-Анализира
-Задаје активности
-Поставља питања отвореног
типа
-Организује изложу радова
-Похваљује оригиналност и
маштовитост
Наставник у току године
прати, процењује и подстиче
развијање
индивидуалних

утврђења, манастири,
музеји.
Познати уметници и
најзначајнија дела.
СЦЕНА
Сценографија за
позориште, филм и
телевизију.
Елементи
сценографије.

потенцијала сваког ученика.
Могући
елементи
за
процењивање напредовања и
оцењивање постигнућа су:
-однос
према
раду
(припремљен је за час;
одговорно
користи
материјал, прибор и алатке;
одржава прибор и радни
простор; потписује радове;
чува радове у мапи...);
-однос према себи (истражује
информације;
поставља
питања; предлаже; истрајан
је у раду, труди се; преузима
одговорност; поштује себе и
своје
радове;
учи
на
грешкама; спреман је да
испроба своје способности у
новим активностима...);
-однос
према
другима
(довршава рад у договореном
року; поштује договорена
правила понашања; спреман
је да помогне и да сарађује;
уважава
туђу
културу,
радове, начин размишљања,
доживљавања,
опажања,
изражавања...);
-разумевање (разуме задатак;
разуме
појмове;
разуме
процес; разуме концепт;
разуме
визуелне
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информације...);

Назив предмета

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Циљ

Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и
љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство
којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и
духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког
наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa.
Четврти
36 часова

Разред
Годишњи фонд часова

ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:

УЧЕНИКА
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АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

11+1=12

–

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

опише своја
осећања у вези
са слушањем
музике;
– препознаје
народну и
уметничку
музику;
– опише улогу
музике у
медијима;
– разликује
инструменте по
боји звука и
изражајним
могућностима;
– повеже
карактер дела са
избором
инструмента и
елементима
музичкe
изражајнoсти;
– уочи контраст и
понављање у
музичком делу;
– пева и свира по
слуху и са
нотног текста
песме
различитог

-Развија лични
однос према
музици
-Активно
слуша музику
-Говори у
ритму
-Пева песме по
слуху
-Изводи
покрете уз
музику
-Учествује у
извођењу
музичке игре
-Изводи
традиционалне
песме
и игре
-Упознаје
културу
других народа
и народности
-Правилно
држи тело
-Тктира
-Идентификује
почетни слог/
тон
-Анализира
нотни текст
-Уочава тонске
висине и пева
-Поштује
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Поред пажљивог избора што
квалитетнијих музичких садржаја,
ученике треба стално упућивати на
неопходност неговања гласовног и
слушног апарата. Упозорења да
прегласна и агресивна музика има
штетан утицај и изазива физиолошки
и психолошки одговор организма,
треба да се спроводе у континуитету.
Обратити пажњу и на позитиван
ефекат музике, у смислу опуштања,
подизања пажње, емоционалних и
физичких одговора, когнитивне
стимулације и развијања меморије.
Од велике важности је да се ученици
упознају са правилима понашања
музичкимбонтоном) при слушању и
извођењу музике. Важно је
обезбедити тишину и пажњу у току
слушања музике и упутити их када
треба извођаче да поздраве аплаузом.
Овај модел понашања ученици треба
да примењују на концертима и
различитим музичким приредбама,
било да се налазе у активној (као
извођачи) или пасивној (као
слушаоци) улози.
-Развја дух заједништва
Кроз рад у
групама и у одељењу
-Развија комункациијске вештине у
циљу преношења знања и размене
искустава

Процес
учења
базира се на избору
најупечатљивијих
музичких примера
(за слушање или
извођење музике),
који имају задатак
да
активирају
свесну активност,
фокусирају пажњу
ученика, иницирају
процес мишљења и
креирају
одговарајући
емоционални
доживљај.
Композиције
различитог
карактера.
Елементи музичке
изражајности
(инструмент, глас,
мелодијска линија,
темпо, ритам,
динамика).
Вокална и
инструментална
музика
(композиције
домаћих и страних
композитора).
Дела фолклорне

–

–
8+1=9

–

–
ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ
–

–

садржаја и
расположења;
примени
изражајне
музичке
елементе;
осмисли и
изведе
једноставну
ритмичку и
мелодијску
пратњу;
осмисли
музички
одговор на
музичко
питање;
осмисли
једноставну
мелодију на
краћи задати
текст;
изабере
одговарајући
музички
садржај (од
понуђених)
према
литерарном
садржају;
поштује
договорена

правила
понашања на
концертима
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-Подстиче максимално учешће у
музичком доживљају
-Развија потенцијал за музичко
изражавање
- Процес учења базира на избору
најупечатљивијих музичких примера
(за слушање или извођење музике),
који имају задатак да активирају
свесну активност, фокусира пажњу
ученика, иницира процес мишљења и
креира одговарајући емоционални
доживљај.

традиције српског и
других народа.
Музичка прича.
Музика у служби
других медија.
Музички бонтон.
Музика и здравље.
Музичке игре
(дидактичке).
Певање песама
различитог
садржаја и
карактера по слуху.
Певање и свирање
песама из нотног
текста.
Свирaњe пeсaмa пo
слуху нa дечјим
инструмeнтимa
и/или на другим
инструментима.
Народни
инструменти нашег
и других народа.
Музичке
драматизације.
Свирање
инструменталних
аранжмана на
дечјим
инструментима и на
алтернативним

–

–

–

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
манифестацијам
а.

Дечје музичко стваралаштво
пoдстичe
музичку
машту,
утиче на развој ствaрaлaчкoг
мишљeња,
прoдубљуje
интeрeсoвaњa
и
тако
дoпринoси
квалитетнијем
остваривању
позитивних
исхода наставе.

10+5=15
МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО
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изворима звука.
Динамика
(крешендо,
декрешендо).
Темпо
(Andante.
Moderato.
Allegro).
Боја
(различити
гласови и
инструменти).
Трајање (цела
нота и пауза.
нота четвртине
са тачком).
Савладавање тонске
висине и
солмизације у
обиму це1-це2.
Тактирање у 3/4 и
4/4 такту.
Це-дур лествица.
Репетиција, прима и
секонда волта.
Једноставна
ритмичка и
мелодијска пратња.
Музичка питања и
одговори и музичка
допуњалка.
Звучна прича на
основу познатих

Ствaрaлaштвo мoжe бити
зaступљeнo крoз:

осмишљав
ање једноставне
кореографије;

израду
дечјих ритмичких
инструмената од
различитих
материјала;

стварање
једноставне
ритмичке и
мелодијске пратње;

музичке
импровизације;

музичкa
питaњa и oдгoвoрe;

музичку
допуњалку;

кoмпoнoвa
њe мeлoдиje нa
зaдaти тeкст;

одабир
познатог музичког
садржаја у односу на
литерарни.
29+70=36

262

музичких садржаја,
звучне ономатопеје
и илустрације на
краћи литерарни
текст (учење у
контексту).
Крeирaњe пoкрeтa
уз музику кojу
учeници изводе.
Креирање мелодије
на одабрани текст.

Назив предмета

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Циљ

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.
Четврти
108

Разред
Годишњи фонд часова

ПРЕДМЕТ:
ЦИЉ:
ТЕМА/ОБЛАСТ

ФИЗИЧКE
СПОСОБНОСТИ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

На
свим
часовима

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
− примени
општеприпремне
вежбе (вежбе
обликовања);
− правилно изводи
вежбе, разноврсна
природна и
изведена кретања;
− комбинује усвојене
моторичке
вештине у игри и
свакодневном
животу;
− одржава

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

-Унапређује
моторичке
способности
- изводи
једноставније
вежбе
обликовања и
примењује их
због правилног
држања тела за
здравље
-Примењује
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-Прати рад ученика
-Указује иисправља
грешке
-Прати
индивидуални
напредак сваког
ученика
-Развија знања
вештине, ставове и
врадности о
вежбању,физичком

САДРЖАЈИ
,НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Вежбе за развој снаге
са реквизитима и без
реквизита.
Вежбе за развој
покретљивости са
реквизитима и без
реквизита.
Вежбе за развој
аеробне
издржљивости.
Вежбе за развој
брзине и експлозивне
снаге.
Вежбе за развој

6=6

равнотежу у
различитим
кретањима;
− правилно држи
тело;
− самостално
коригује
неправилно
држање;
− правилно подиже,
носи и спушта
терет;
− изведе кретања,
вежбе и
саставе 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

самостално
научени
комплекс
јутарње
гимнастике
- изводи најмање
један комплекс
вежби
обликовања и
приказује вежбе
за поједине
делове тела,
-сарађује у групи
-поштује
правила игара
-игра поштено

-Развија и негује
другарство
Негује патриотске
вредности (народне
традиције
и
интеркултуралности
формира правилан
однос
према
различитостима, чувању личне и
школске имовине,
негује
друштвене
вредности итд.
За ученике који из
здравствених
разлога
изводе
посебно одабране
вежбе, обезбеђује
посебно место за
вежбање.
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координације.
Национална батерија
тестова за праћење
физичког развоја и
моторичких
способности.
Моторичке вештине
и игре у развоју
моторичих
способности
У циљу сагледавања
и анализирања
ефеката наставе
физичког и
здравственог
васпитања,
препоручује се да
наставник
подједнако,
континуирано прати
и вреднује:
-ниво ангажованости
(активност) и однос
ученика према
обавезама у
Физичком и
здравственом
васпитању који
обухвата:
-вежбање у
адекватној спортској
опреми;

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;
− 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 у
другим
ситуацијама;
− уредно одржава
простор у коме
живи и борави;
− увиди значај
правилне исхране

-активно
учествовање на
часовима Физичког и
здравственог
васпитања;
-вежбање и играње у
слободно време;
-приказ два
комплекса усвојених
општеприпремних
вежби (вежби
обликовања), без
реквизита;
-постигнућа у
моторичким
вештинама;
-индивидуални
напредак ученика.
Индивидуални
напредак сваког
ученика процењује
се у односу на
претходно проверено
стање. Приликом
оцењивања
неопходно је узети у
обзир способности
ученика, степен
спретности и
умешности. Уколико
ученик нема
развијене посебне
способности,
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МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ И СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

9+29=28

Атлетика

13+15=28

Спортска
гимнастика

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

приликом
вредновања
(оцењивања) узима
се у обзир његов
индивидуални
напредак у односу на
претходна
достугнућа и
могућности као и
ангажовање ученика
у наставном процесу.

- користи
технике трчања
на кратке,
средње и дуге
стазе и мери
резултат
-правилно скаче
удаљ згрчном
варијантом
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Технике трчања.
Истрајно трчање.
Скок удаљ згрчном
техником.
Бацање лоптице из
залета.
Скок увис
прекорачном
техником.
Тробој.
Основни садржаји
Вежбе на тлу: вежбе
и комбинације.
Прескоци и скокови
(прескок разношка).
Вежбе у вису, вежбе
у упору и вежбе са
променама висова и
упора.
Вежбе равнотеже на
шведској клупи и

технике и мери
дужину скока
- скаче увис
варијантом
технике
маказице
- изводи вежбе
на тлу
- вежбе на греди
и шведској
клупи
-придржава се
правила
спортских
елементарних
игара -изводи
прескоке
- изводи вежбе
на вратилу
-Игра Мини рукомет,
“Футсал”- мали
фудбал и
“Између четири
ватре”,
примењује
основну технику,
неопходна
правила и
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ниској греди.
Проширени
садржаји
Вежбе на тлу:
– летећи колут из
места.
– састав.

13+15=28
Основе тимских,
спортских и
елементарних
игара

6+8=14

Плес и
ритимика

4=4

Култура
вежбања и
играња

На свим
часовима

ФИЗИЧК
АИ
ЗДРАВС
ТВЕНА
КУЛТУР
А

Полигони

сарађује са
члановима тима
-примењује
појмове везане за
физичко
вежбање
-Познаје основна
начела
безбедности у
сали, на
игралишту и
примењује
здравственохигијенске мере
зна основна
правила “Између
четири
ватре”,позитивно
вреднује
успешне потезе
и уложени труд
свих учесника у
игри, уз
подстицање свих
учесника у игри
-Зна утицај
физичког
вежбања
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Мини–рукомет.
Футсал – „мали
фудбал“.
Основни елементи
кошарке и миникошарка.
Основни елементи
одбојке.
Јаџент.
Вежбе са вијачом.
Вежбе са лоптом.
Вежбе са обручем.
Народно коло
„Моравац“.
Народно коло из
краја у којем се
школа налази.
Основна обука
пливања.
Скок на ноге.
Полигон у складу са
реализованим
моторичким
садржајима.
Основна правила
вежбања.
Основна правила
мини-

-рукомета, футсала,
кошарке, миникошарке и одбојке.
Понашање према
осталим учесницима
у игри (према судији,
играчима супротне и
сопствене екипе).
Чување и одржавање
материјалних добара.
Постављање,
склањање и чување
справа и реквизита
неопходних за
вежбање.
„Ферплеј” (навијање,
победа, пораз,
толеранција).
Значај вежбања у
породици.
Вежбање у слободно
време.
Правилно држање
тела и здравље.
Значај вежбања за
правилан рад срца и
плућа.
Мишићи и зглобови
тела.
Хигијена простора за
вежбање.
Исхрана и вежбање.
Значај лекарских

Здравствено
васпитање
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прегледа за вежбање.
Поступање у случају
повреде (обавестити
наставника и др.).
41+67=108

ПРЕДМЕТ:ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
ЦИЉ: Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је Пројектна настава као
облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационокомуникационих технологија. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење
као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у
процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и
социјалног развоја ученика.
Разред
Годишњи фонд часова

ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

Разгледница

2

Четврти
36

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
Ученик ће бити у стању да:
• учествује у

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

Самостално
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НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Прати наставни Пројектна настава почива

мога краја

1
2

Вишенаменска
учионица
Одељењске
збирке
задатака*

прикупљању
фотографија,
материјалних, писаних
и обичајних извора
прошлости свога краја,
• осмисли
дизајн
разгледнице
свога
краја,
сними видео-клип о
знаменитости свога краја и
да га опише кроз минирепортажу.
Ученик ће бити у стању да:
 изради
учионички
кутак одређене намене,
 прати активности у
оквиру
одређене
секције,
 планира и реализује
учионички догађај,
процењује успешност
одређеног догађаја.
Ученик ће бити у стању да:
 саставља програмске
задатке;
 усклађује графичке и
сликовне приказе као
помоћ
у
изради
задатка и додатна
појашњења,

проналази
информације;
Развијање
способности
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.
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процес
уважавајући
специфичности
наставних
предмета трећем
разреду.
Ослонци
планирања
и
организације
пројектне
наставе
су:
уважавање
узраста ученика
и
њихове
природне
радозналости;
коришћење
ваншколских
знања, вештина
и
искустава
ученика;
укључивање
свих ученика уз
поштовање
њихових
различитости;
повезивање
садржаја
свих
наставних

на савременим
схватањима детета,
наставе, учења, функције
образовања и сазнавања
као социјалне
конструкције подржане
кроз сарадничко деловање,
коришћењем различитих
извора информација и
активности. Применом
пројектне наставе долази
до повезивања познатог и
непознатог, учења помоћу
примера, учења
примењивањем, развоја
процедуралних знања,
коришћења
информационих
технологија као и
комбиновања
конвергентног (логичког)
и дивергентног
(стваралачког) мишљења.
Пројектна настава има
елементе проблемске и
истраживачке наставе али
се овом врстом наставе
поред централног захтева,
који се односи на тражење

 дизајнира

Најлепши
споменици
природе

Корисна и фина
еко-куповина

2

2

предмета
и
употреба
савремених
информационокомуникационих
технологија.
Зато ова врста
наставе
омогућава
да
наставни
предмети буду
смислено
међусобно
повезани као и
доведени у везу
са свакодневним
животом
ученика. На тај
начин
се
обезбеђује
разумевање
сврхе онога што
се
учи,
функционално
повезивање
знања, вештина
и искустава и
мотивација
ученика.

насловну
и
корице

страну
збирке,
бодује задатке и израђује
скале за оцењивање.
Ученик ће бити у стању да:
 претражи на
интернету споменике
природе,
 разврста, прикупи
фотографије и
текстове о њима,
представи их у облику
презентације широј
јавности.

Ученик ће бити у стању да:
 анализира декларацију
производа,
 препозна ознаке којима
увтрђује дa ли је
производ еколошки,
 препозна који производ
је здравији за људску
употребу,
 препозна
која
је
амбалажа
производа
биоразградива
и
погодна за рециклажу.
- развија еколошку свест и
одговоран однос према
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решења за неки проблем,
потенцирају још и
процедуре,
Родитељи треба да буду
упознати
са
сврхом
пројектне наставе и њеним
најважнијим
исходима.
Они треба да подрже
самосталне
активности
своје деце, или њихов
заједнички рад са другом
децом, као и да разумеју
зашто је важно да не
преузимају
њихове
задатке у жељи да имају
боље продукте.
Кроз пројектну наставу
треба наставити рад на
развијању
основа
дигиталне писмености. На
крају четртог разреда
ученик би требало да буде
у стању да:
 правилно рукује
ИКТ уређајима;
 предложи
редослед
активности
у
односу
на

Култура
живљења

Ознаке за
поклоне

4

2

природи у складу са
начелима одрживог развоја
и шири еко-маркетинг.
Ученик ће бити у стању да:
 направи
колекцију
фотографија
одевних
комбинација,
 направи
колекцију
фотографија обуће по
врсти,
 формира
збирку
фотографија уређења
ентеријера,
 направи минијатурни
ћилим од вунице,
 извезе
фигуру
на
тканини,
извезе гоблен.
Ученик ће бити у стању
да:
– изабере материјал за
рад,
– да одреди намену
ознаке за поклоне,
– да
користи
одговарајућу
сликарску технику,
– да осмисли и креира
изглед
ознаке за
поклоне,
– развија смисао за

Наставник
пружа подршку
свим ученичким
активностима у
току пројекта
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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;

естетику
при
стварању
употребног предмета.

Култура
живљења

4

Ознаке за
поклоне

2

 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.
Ученике треба стављати у
ситуације да одређују и
планира редослед
активности у решавању

Ученик ће бити у стању да:
 направи
колекцију
фотографија
одевних
комбинација,
 направи
колекцију
фотографија обуће по
врсти,
 формира
збирку
фотографија уређења
ентеријера,
 направи минијатурни
ћилим од вунице,
 извезе
фигуру
на
тканини,
извезе гоблен.
Ученик ће бити у стању
да:
– изабере материјал за
рад,
– да одреди намену
ознаке за поклоне,
– да
користи
одговарајућу
сликарску технику,
– да осмисли и креира
изглед
ознаке за
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поклоне,
– развија смисао за
естетику
при
стварању
употребног предмета.

Трагом
прошлости

3

И рукотворине
су умотворине

2

одређених пројектних
задатака, што, осим
развијања самосталности,
представља увод у
алгоритамски начин
размишљања. На пример:
редослед активности чији
ће продукт бити плакат

Ученик ће бити у стању да:
– прикупи информације и
фотографије о
одређеним догађајима
из прошлости Србије,
– хронолошки прикаже и
изложи информације о
догађајима из
прошлости,
– пронађе занимљивости
и анегдоте из живота
славних личности наше
прошлости,
одглуми личност из
прошлости (монодрама,
игроказ...).
Ученик ће бити у стању да:
– направи оригами фигуру,
–
направи
киригами
фигуру,
– истка вунени ћилим,
–
направи
цветни
аранжман (икебану),
– направи изложбу радова,
– направи електронски
албум,
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Од жара до
пожара

4

Наше кућице

2

Млади
извиђачи

1

– постави рад на сајт
школе.
Ученик ће бити у стању да:
– разликује врсте пожара,
–
препозна
гориве
материје,
–
научи
ознаке
за
обележавање
горивих
материја,
– примени основне мере
заштите од пожара.
Ученик ће бити у стању да:
– прошири знања о
врстама кућа кроз
време,
– развија способност
за израду макета,
– усвоји
технику
израде макета и
креативност, као и
испољавање
естетике у раду,
организује изложбу
стваралаштва.
Ученик ће бити у стању да:
– учествује
у
организацији
камповања,
– склопи и расклопи
шатор,
– храни се у природи,
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–

Трагање је
знање

1

Извори
светлости

1

обавља
дужности
извиђача у кампу,
– води
дневник
извиђача,
обликује природне
материјале у сувенире.
– уочи,
прати
и
приказује
трагове
биљака и животиња у
природи,
– класификује трагове
према изгледу,
– опише открића у вези
са траговима,
– направи збирку слика
са информацијама о
траговима,
– сними трагове,
направи калуп трага
животиња.
–
разликује
својства
природних и вештачких
извора светлости,
– зна настанак и развој
вештачких
извора
светлости
и
њихово
коришћење,
– правилно употребљава
природне и вештачке
изворе светлости
(превенција,
економичност, еколошки
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приступ).
Ученик ће бити у стању да:
 направи
хронолошки
приказ догађаја кроз
збирке
фотографија,
презентацију, дипломе,
записе и сл.,
учествује у одељењском
програму.

Летопис нашег
1
одељења

УКУПНО

36

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Циљ: Циљ Верске наставе јесте упознавање ученика са православном хришћанском вером и сазнавања истини о Богу
као човековом твроцу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

37. Увод
38. Дружимо се
са Богом и
светима

БР. ЧАСОВА
о утук

1

0

1

ИСХОДИ

Позавршеткутемеученикћебити
у стањуда:

Когнитивни аспект:
стекне основна знања о
темата које ће се
обрађивати у настави
Православног
катихизиса током
другог разреда
уочи какво је његов
предзнање из градива
обрађеног у претходном
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која

Упознавање
ученика са
садржајима и
начином рада
мотивисање
ученика за
похађање часова
верске наставе

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Катихизација као
литургијска делатностзаједничко је дело
катихете (вероучитеља)
и његових ученика.
Катихета (вероучитељ)
би требало стално да
има на уму да катихеза

разреду школовања.
Афективни аспект:
ученик ће желети да
активно учествуеј на
часовима верске наставе

II- ЦРКВА ЈЕ
НАШ ИЗБОР

39. Заједница је
основ
живота
40. Црква је
наш избор
41. Црква је
заједница са
Светом

4

4

8

Когнитивни аспект:
- да уочи да је Црква
заједница верујућег
народа
- уочи да је Црква
заједница са Светом
Тројицом
- да је то добровољни
однос који није
условљен никаквим
другим разлозима
- Црква постоји због нас
-Христова Црква је и
наша црква
Афективни аспект:
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имају са темом
о којом
причамо.

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

не постоји ради
гомилања информација
(„знање о вери“), већ као
настојање да се учење и
искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у
живот кроз слободно
учешће у
богослужнбеном животу
Цркве.

Црква је Тело
Христово
постављено на
земљи у свету
где ће верујући
народ чинити
зајденицу. Та
заједница је
добровољна и
окупљени људи
учествују у
причешћу.
Црква је слика
Тајне вечере
Христове са
ученициам

На почетку сваке
наставне теме ученике
би требало упознати
са циљевима и
исходима наставе,
садржајима по темама,
начином остваривања
програма рада, као и
са начином
вредновања њиховог
рада.
Врсте наставе

(апостолима)

- ученик ће бити
подстакнут да активно
учествује у животу
Цркве
- ученик ће бити
подстакнут да
препознаје живот као
дар Богу
- ученик ће бит
подстакнут да
препознаје Живот
Вечни као дар Божији

Тројицом
5. Црква је
заједница са
Светом Тројицом
6. Црква је циљ
стварања света
7. Свет изван
заједнице са Богом

Настава се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
(35 часова)
- практична настава
(1 час)
Место реализације
наставе
- Теоријска настава се
реализује у
учионици;

42. Свет у
заједници са
Богом
43. Црква је
наш избор

III- ХРИСТОС
НАС ЗОВЕ
10.Христос позива
апостоле
11. Вера основ
заједнице
12. Апостоли

6

3

9

Когнитивни аспект:
- уочи да нас Христос
позива у лични односзаједницу љубави
-увиди да су апостоли
људи који су слични
нама
- уочи да је вера основ
заједнице са Богом
- разуме значај
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која

Црвка је уређена
заједница
верујућег
народа,
угледајући се на
апостоле који су
са Христом
поделили чашу
причести и ми у

- Практична настава се
реализује у цркве –
учешћем у
литургијском сабрању;
Дидактичко методичка
упутства за
реализацију наставе

позивају свет
13. Апостоли
позивају свет
14. Човек само
јасно види срцем
15. Христос нас
зове
16. Божић

Христовог оваплоћења
(рађање)
- усвоји текст и
мелодију песме „Звезда
се засија“
Афективни аспект:
- ученик ће бити
подстакнут да
размишља о својој
служби у Цркви

17. Припреме за
рођење Хрисово

имају са темом
о којом
причамо.

нашим
животима
можемо бити
учесници Тајне
вечере.

Уводне часове требало
би осмислити тако да
допринесу међусобном
упознавању ученика,
упознавању ученика с
циљевима, исходима,
наставним садржајима,
али и тако да наставник
стекне почетни увид у то
каквим предзнањима и
ставовима из подручја
Православног
катихизиса, група
располаже.
Реализација програма
требало би да се одвија у
складу с принципима
савремене активне
наставе, која својом
динамиком подстиче
ученике на
истраживачки и
проблемски приступ
садрћајима тема. У току

44. Светитељисведоци
љубави
Божије
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IV- ДИВАН ЈЈЕ
БОГ У СВЕТИМА
СВОЈИМ
45. Свети Сава
путеводитељ
у вечни
живот
46. Свети Сава
путеводитељ
у вечни
живот
21. Желим да
видим Христа
22. Свети Симеон
Богопримац,
сусрет са Христом
23. Литургија,
путовање свих
светих
24. Диван је Бог у
светима својим

4

2

6

Когнитивни аспекти:
- поступно изграђује
свест о томе ко су
светитељи
- увиди да су сви
позвани да буду
светиељи
- уоче важност
светитеља као наших
узора за остваривање
личног јединства са
Богом
- да зна какву важност
Савине речи и дела
имају за нас
- да зна да је Свети
Сава наш први
Архиепископ
- да зна ко је подигао
манастир Хиландар
Афективни аспекти:
- ученик ће пожелети
да радо учествује у
прослављању
празника
- ученик ће пожелети
да стваралачки ( кроз
песму, молитву,
цртеж) искаже своју
љубав и поштовање
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Свети Сава као
наш
путеводитељ
који схватав
важност Цркве и
вечног живота
може бити и
послужити са
својим
примером како и
ми можем
спознати
важност Цркве

Реализације стављати
нагласак више на
доживљајно и
формативно а мање на
сазнајно и
информативно.

Квалитет наставе се
постиже када се
наставни садржаји
реализују у складу са
савременим
педагошким захтевима
у погледу употребе
разноврсних метода,
облика рада и
наставних средстава.
Имајући у виду
захтеве наставног
прогарама и
могућности
транспоновања
наставног садржаја у
педагошко дидактичка
решења, наставник би
требало да води
рачуна и о
психолошким
чиниоцима извођења
наставе- узрааста
ученика, нивоу

према Светом Сави

V- ЗНАЧАЈ
ВРЛИНСКОГ
ЖИВОТА
25. На путу
светости
26. Усавршавању
нема краја
27. Хришћанске
врлине
28. Васкрсење и
Педесетница
29. Врлинослов,
свети нас уче
30. Значај
врлинског живота

психофизичког
развоја,
интересовањима,
склоностима,
способностима и
мотивацији ученика.

Когнитивни аспекти:
3

2

5

-увиди да се грех
јавља као последица
одсуства истинске
љубави
- уочи да је грех наш
погрешан избор
- увиди шта је
самољубље и по чему
се оно разликује од
љубави
- увиди да без врлние
нема љубави
- уоче да је само
врлнина могуће
остварити однос
љубави са Богом и
људима
- ученик ће упознати
најважније
хришћанске врлне
Афективни аспект:

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Поучени
великом
празницима и
поучени
светитељским
путевима ми
хришћани имамо
богату традицију
да верујемо у
оно што је циљ
хришћанства.
Тако долазимо
да је Васкрсење
и сведочење о
Васкрсењу циљ
хришћанске
вере.

У остваривању
савремене наставе
наставник је извор
знања, креатор,
организатор и
координатор
ученичких активности
у наставном процесу.
Настава је успешно
реализована ако је
ученик спреман да
Цркву схвати као
простор за
остваривање своје
личности кроз
заједничарење са
ближњима и
Тројичним Богом који
постаје извор и пуноћа
његовог живота.
Евалуација наставе
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- код ученика ће бити
подстакнуто да
следује светитељима
Божијим
- ученк ће бити
подстакну да се труди
и развија хришћанске
врлине

VI- СА НАМА ЈЕ
БОГ

31. Пут ка
вечности
32. Црква је икона
Царства Божијег
33. Црква је икона
Царства Божијег
34. Црквена
уметност
35. Црквена
уметност

5

1

6

Когнитивни аспект:
- препозна значај
празновања Васкрса
- прошири своја знања
о Христовом
Васкрсењу
- да уочи да је
Христово Васкрсење
изузетан догађај у
који је укључена
читава природа
- зна да је Христос
увек са нама
Афективни аспект:
- ученик ће бити
подстакнут на
поштовање и
правилан однсо према
храму и иконама
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Литургијом која
се свршава у
Цркви ми
задобијамо
обрисе Царства
Небеског кроз
причешће на
земљи. Дакле
Царсво Небеско
можемо осетити
кроз Литургију.

Евалуацију наставе
(процењеивање
успешноти
реализације наставе и
остварености задатака
и исхода наставе)
наставник ће
остварити на два
начина:
- процењивање
реакције ученика или
прикупљањем
коментара ученика
путем анкетних
евалуационих
листића;
- провером знања које
ученици усвајају на
часу и испитивањем
ставова;
Оцењивање
Непосредно описно
оцењивање ученика
може се вршити кроз:
-усмено испитивање
- писмено испитивање
- посматрање
понашања ученика

47. Систематиза
ција

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ
СРПСКИ ЈЕЗИК (ДОПУНСКА)
Циљ допунске наставе српског језика је да се организује за оне ученике који у оквиру часова редовне наставе
нису усвојили потребан ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има
потребе. Циљ допунске наставе српског језика је да се организује за све ученике који у оквиру часова редовне наставе нису
усвојили потребан ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе.
Допунски рад се не може поистоветити са извођењем редовне наставе. Он мора бити више индивидуалан, јер се тако лакше
одстрањују недостаци у знањима ученика.
Циљ и задаци допунске наставе српског језика су: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању; примена
индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од ученика; подстицање 15 и мотивисање
ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање ученика на самосталан рад
и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, мишљење, логичко мишљење и повезивање.
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Задаци допунске наставе :
- помоћ ученику после дужег одсуства због болести;
- помоћ ученику за време објективних сметњи- болест у породици, развод, алкохолизам, чести сукоби родитеља и сл;
- развијање интересовања за предмет код ученика који су преведени или који су показали једва задовољавајуће резултате у
претходном разреду;
- периодичан рад са ученицима који су на претходном класификационом периоду имали недовољне оцене из појединих
наставних предмета;

Р. САДРЖАЈ
Б.
1.

ЈЕЗИК
- Граматика

-

2.

правопис

КЊИЖЕВНОСТ
- лектира

број
часова

начин остваривања

активности
ученика и
наставника
По
Дијалошка,демонстративна, Пише,
потреби моторичке вежбе,
чита,
индивидуални рад
повезује,
- Вежбе
усмерава,
артикулације,усмено
прича,
изражавање
размишља,
-Вежбе читања , писања ,
вежба,
изражаваења ,
препричава,
Правилно изговарање и
прати,
писање. - састављање
проверава
реченица - читање и
писање (коришћење оба
По
потреби писма -анализа реченице
(служба и врсте речи),
- учествовање у разговору 286

активности
наставника
Прати,сугерише
прича, прати,
усмерава,мотивише,
анализира,
разговара ,
дискутује ,
саветује

циљ и задаци

-увежбавање
садржаја
везаних за
граматику и
правопис
-поступно
систематично
навика-вање
ученика на
изражајно
читање текста,
-увежбавање
читања и
препри-чавања
текстова

3.

JЕЗИЧКА
КУЛТУРА
- усмено
изражавање
- писмено
изражавање

одговарање и постављање
питања - описивање
замишљених и доживљених
По
потреби ситуација

књижевности

-увежбавање
усменог и
писменог
изражавања

НАПОМЕНА:број часова по темама ,као и укупан број часова биће утврђен у току школске
године,према потребама ученика ( до 18 часова)

МАТЕМАТИКА (ДОПУНСКА)

Циљ допунске наставе математика је да се организује за оне ученике који у оквиру часова редовне наставе нису
усвојили потребан ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе.
Циљ допунске наставе српског језика је да се организује за све ученике који у оквиру часова редовне наставе нису усвојили
потребан ниво знања. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе. Допунски
рад се не може поистоветити са извођењем редовне наставе. Он мора бити више индивидуалан, јер се тако лакше одстрањују
недостаци у знањима ученика.
Циљ и задаци допунске наставе математике су: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању; примена
индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од ученика; подстицање и мотивисање ученика
да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање ученика на самосталан рад и
активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, мишљење, логичко мишљење и повезивање.
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Задаци допунске наставе :
- помоћ ученику после дужег одсуства због болести;
- помоћ ученику за време објективних сметњи- болест у породици, развод, алкохолизам, чести сукоби родитеља и сл;
- развијање интересовања за предмет код ученика који су преведени или који су показали једва задовољавајуће резултате у
претходном разреду;
- периодичан рад са ученицима који су на претходном класификационом периоду имали недовољне оцене из појединих
наставних предмета
Р. Садржај
Б.
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО
1 000 000

2.

ГЕОМЕТРИЈСКЕ
ФИГУРЕ И ЊИХОВИ
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ

Број
начин
часова
остваривања
По потреби Уочавање на
основу слика и
искуства ученика
илустративнодемонстративна
кроз индивидуални
рад ирад у пару.
По потреби Објашњавање
начина рачунања ,
кроз увежбавање на
једноставним
примерима
индивидуалним
радом и радом у
пару
Кроз практични
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активности
ученика
Посматра,
уочава,
именује,
упоређује,
разликује,приме
њује,анализира,
закључује,
мисли,
опажа,
прати,
усмерава,
сабира,одузима,
меморише,
запажа,уочава,
решава,
броји,

активности
наставника
Усмерава,
прати,
сугерише,
дискутује,
анализира,
опажа,
меморише,
запажа,уочав
а,
,мотивише,

Циљ и задаци
-увежбавање задатака са
сабирањем и одузимање
-вежбање на текстуалним
задацима

-увежбавање
геометријских фигура и
њихових међусобних
односа

3.

По потреби рад,навикавањем
на правилну
употребу прибора
применом
индивидуалног
рада

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

записује,
усмерава,
прати,
анализира,сугер
ише,
дискутује

-увежбавање задатака за
мерење и мере

НАПОМЕНА:број часова по темама ,као и укупан број часова биће утврђен у току школске године,према потребама
ученика (до 18 часова)

МАТЕМАТИКА(ДОДАТНА)
Циљеви и задаци; оспособити ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака ,
да науче начин и приступ решавања проблемских задатака , да правилно поставе математички израз са више
операција и израчунају његову вредност.

Р.
Б.

садржај

1.

Скуп
природних
бројева

број
часов
а
6

начин
остваривања

активности
ученика

активности наставника циљ и задаци

-Развијање
логичког
мишљења,
поступка

Уочавање издвајање решавање
проблема

Припрема и врши избор
задатака - обезеђује
стицање знања на вишем
нивоу - осмишљава и
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-развијање тачности при раду
и логичког мишљења.

2.

Мерење и мере

5

3.

Површина

5

4.

Логичкокомбинаторни
задаци

10

5.

Решавање
разноврсних
задатака

10

решавања
проблемских
задатака,
-развијање
способности
уочавања
битног у
проблему прецизност и
уредност при
раду

,закључивањ
е - цртање скицирање

уводи ученика у
проблемску ситуацију подстиче на
размишљање јер оно
види у одабир једног
решења,
- омогућује примену
стечених знања навикава на израду скице
као првог корака ка
решењу -упућује на
заједничко проналажење
решења

-примена научених знања о
јединицама мере и
претварање јединица на
конкретне проблеме.
-развијање способности
уочавање битног у проблему;
прецизност и уредност при
раду.
-развијање логичког
мишљења и поступака у
решавању проблемских
задатака.
-примена наученог кроз
решавање занимљивих
задатака.

УКУПНО:
36

НАСТАВА У ПРИРОДИ (1, 2, 3. И 4. РАЗРЕД)

Настава у природи је организациони облик наставе која се најчешће изводи у природи, комбиновањем наставе и учења са
одмором, забавом, разонодом и окрепљењем ученика.Ова настава је обогаћена спортско-рекреативним и забавним
садржајем и активностима.
ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
- да повезује теоријску са практичним образовањем и да на посебан начин непосредним посматрањем, уочавањем и
закључивањем доприноси како проширењу тако и продубљењу знања, умења, вештина и навика ученика.
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-оспособљавање ученика да самостално и под вођством наставника стичу нова и проширују раније стечена знања;
- упознавање природе која није нарушена и која је култивисана;
- стицање нових и проширивање раније стечених знања и искустава о законитостима о појавама у природи;
- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања жовотне средине;
- развијање љубави према природи, биљном и животињском свету;
-развијање осећања, потреба и навика за одлазак и боравака ученика у природи;
-упознавање културно-истиријских знаменитости, етнографски и других карактеристика краја;
-упознавање обичаја и занимања;
-стицање нових знања, вештина и искустава корисних за живот,посебно за живот и боравак у природи;
-забавно-рекреатвни карактер;
-реализовање обавезних наставних садржаја од стране наставника који долазе са ученицима а слободне активности
реализује стручни кадар установе у којој бораве;
-треба да послужи за реализацију специфичних садржаја кроз потпуно нове методе рада-кампови.
наставне
области

Српски језик

Математика

број
активности ученика
часова

начин
остваривања

6

- посматрање
- уочавање
- причање
- описивање
- писање
- читање

- дијалошка
- текстуална
- писаних радова
- излагања

4

- процењивање
- израда задатака
- практицан рад
- закључивање

- дијалошка
- текстуална
- демонстративна
- писаних радова
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циљ
- развијање способности посматрања и уочавања
богатства облика, боја, звукова и гласова у при роди богаћење речника
- упућивање ученика да доживљавају, разумеју и
изражавају слике и осећања израженим у к. текстовима
- изражавање сопственог утиска
- развијање и неговање сарадничких односа

- примена стечених знања на решавање задатака
различитог типа

Природа и
друштво

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

4

- разгледање
- посматрање
- уочавање сличности
и разлика

3

- певање
- играње
- слушање
- извођење

5

- трчање, шетање
- такмичење
- одржавање личне
хиг.
- игра

2

- цртање
- сликање
- израда

- дијалошка
- систематско по.
- текстуална
- писаних радова
- дијалошка
- демонстративна
- илустративна

- демонстративна
- дијалошка
- самосталног рада

- дијалошка
- демонстративна
- практичан рад

- проширивање знања о лековитим водама
- упознавање сведока прошлости
- уочавање разлика и сличности међу кра
јевима
- подстицање расположења и ведрине
- певање и играње научених игара, развијање
стваралаштва, креативности и оригиналности

- развијање издржљивости, истрајности, упорности,
спретности, такмичарског духа, толеранције,
координације
- развијање хигијенских навика ради ефикаснијег
очувања здравља и повећања отпорности организма
- цртање, сликање, израда на основу непо средног опажања околине
- развијање смисла за лепо и уредно

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА Одјељењска заједница функционише као ученички колектив који има
властиту организацију, али уз координацију и руковођење које остварује одјељењски старјешина, тј. разредник. Општи
циљеви Максималан допринос социјализацији сваког ученика, односно развој социјалних компетенција ученика; Допринос
развоју когнитивних, емоционалних и радно-акционих компетенција; Допринос развоју комплетне личности сваког ученика,
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његових способности, одговорности и слободе, моралној аутономији, стваралаштву и систематичности у раду; Спознаја
ученика о себи, друштву и природи, те потреби њиховог очувања; Развијање вјештина комуникације и ненасилног рјешавања
конфликта код ученика, те вјештина за адекватно реаговање на насилно понашање.
Циљ часа одељенског старешне:
-Заједничка активност колектива и разредног старешине
-Сазнање ућеника о себи,друштву,о природи и потреби њеног очувања
-Развој комплетне личности сваког ученика,његових способности,одговорности и слободе,моралне аутономије,стваралаштва
и систематичности у раду
-Развијање дручтвености,стваралачтва ,вечтине комуникације,развијање позитивног односа према раду,подстицање
одговорности,самокритике
Задаци часа одељенског старешине :
-Упознавање индивидуалног развоја сваког ученика и перманентно праћење тог развоја
-Упознавање ученика са дужностима,задацимаобавезног рада и живота у школи
-Оспособљавање ученика за демократско суделовање у одлучивању за ненасилну комуникацију и партиципацију у
управљању
-Упознавање ученика са критеријумима оцењивања,са принципима евалуације и самоевалуације
-Упознавање ученика са битним факторима наставе целокупним функционосањем школе као са могућим начинима
партиципације и утицања на њих
-Развијање еколошке свести код ученика,потребе за очувањем околине,здравља
-Учествовање у реализацији различитих активности(друштвених,техничких,хуманитарних,спортских,културно-забавних)
-Брига о стандарду ученика(исхрана,путовање,уџбеници и сл.)

Р.

садржај

тр

начин

активности
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активности

циљ и задаци

Б.
1.

2.

Живот у
колективу

Учење

остваривања
8

6

Програм рада
одјељењске
заједнице. 
Утврђивање
начина
реализације. 
Одређивање
задатака за
групе и
појединце. 
Избор
руководства
одјељењске
заједнице. 
Утврђивање
способности
кандидата. 
Утврђивање
обавеза.

ученика
Посматра,
уочава,
именује,
упоређује,
разликује,приме
њује,анализира,
закључује,
мисли,
опажа,
прати,
усмерава,
сабира,одузима,
меморише,
запажа,уочава,
решава,
броји,
записује,
усмерава,
прати,
анализира,сугери
ше,
дискутује
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наставника
Усмерава,
прати,
сугерише,
дискутује,
анализира,
опажа,
меморише,
запажа,уочава,
,мотивише,

-упознавање, заједничко пл, упућивање у
самостално руковођење
-уочавање последица испуњавања или
неуспевања, одговорности, разуме важност
одговорности појединца и друштва
стварање пријатног расположења и
прихватање узајамне помоћи друга,
психолога, педагога, учитеља у решавању
проблема личне и друге пр
упознавање са правима која су и како их
остварити
-појам и вр.учења,кад се најбоље учи,
распоред рада и учења, стварање повољних
услова успеш-ног учења, издвајање битног,
маркирање, забеле
-праведно доношење одлука
-направити план рада, распореда обавеза и
слободног времена-искуствено учење о себи
и др-анализа свог и тућег рада, живота и
рада у колективу, заједничко дружење,
успешне акције.угима-прихватање
различитости

3.

4.

Култура
живљења

-покривати разноврстан спектар лепог
понашања, комуницирања, без љутње,
ненасилне комун, ак-тивно решавање
сукоба и разликовања чињеница
правила из Бонтона, обраћање, слушање,
поштовање и уважавање законитости
средине, групе, појединца

15.
Потребе и
насиље.
Општи увод у
појам потребе.
Комуникација.
Кодекс
понашања у
заједници

Друштвена
средина

7

Укупно:

36

-давање основних информација о
просветитељском православљу
очување здравља, дужности сваког
појединца за прикладно одевање,
одржавање личне и опште хигијене,
правилне исхране
-неговање солидарности, хуманости,
позитивних односа према себи и другима
-навикавање на учење, примену и
поштовање правила кретања пешака на
улици
узајамно поштовање, отвореност у
разговорима, заједничка помоћ у
превазилажење проблема
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТ

Циљ слободних активности је да сваком ученику помогне откривање и развој посебних интересовања, склоности и
способности за поједине области живота, рада и стваралаштва.
Задаци слободних активности :
-Да ученици открију,испробају и даље развијају своја интересовања и способности на подручју
културе,уметности,науке,технике,спорта и забаве.
-Да се оптимално развије личност ученика
-Подстицање најразноврснијих видова стваралаштва у области за које имају посебне склоности и интересовања
-Пружање прилике и услова за здраву,ведру забаву и разоноду и испуњавање дела слободног времена корисним садржајима
-Буђење и задовољавање интелектуалне радозналости и стварање могућности да ученици упознају највећа достигнућа у
науци и култури
-Неговање смисла,спремности и способности за сарадњу у колективима,развијање способности за процењивање својих и
туђих поступака и резултата рада,изграђивање и усвајање друштвених норми и критеријума за вредновање рада и
понашања,неговања међусобног поверења,другарства и пријатељства
-Развијање смисла за демократско одлучивање
-Подстицање и развијање самоиницијативе,самосталности и стваралаштва
-Оспособљавањеученика за рационалну организацију,програмирање ипланирање рада друштвених активности и слободног
времена
-Формирање навика културног понашања у складу са етичким вредностима и нормама нашег друштва
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р.б

1.

2.

3.

4.

5.

Садржаји

Друштвене активности
Радионице:-Школа без насиља, Дан
воде,
Дан борбе против пушења,
Дан заштите животне средине

Техничке активности:
-Уређење школског простора
-Израда честитки поводом значајних
датума
Хуманитарне активности
-Акција поводом Дечје недеље
-Јесењи крос
-Сарадња са Црвеним крстом
-Помоћ болесном другу
-Помоћ старим особама
Спортске активности:
-Организација спортских такмичења

Културне активности
-Учествовање у активностима поводом
школских празника

бр.
часова

Начин
остваривања

5

Метода
практичних
радова,текстуална
кооперативна,
радионице

6

5

10

10

Активности
ученика и
наставника
Црта, посећује,
креира, лепи,
прати,усмерава,
анализира,
мотивише

Текстуална,ствара
лачка,игра
улога,радионице,
групни рад

Сакупља, пише,
црта, залива,
прати,сугерише,
креира, усмерава,
дискутује

Метода
практичних
радова,демонст.
индивидуални,гру
пни и
комбиновани рад
Демонстративна,
кооперативна,дија
лошка,групни рад,
фронтални рад
Демонстративна,
текстуална,ствара
лачка,игра улога,

Чисти, лепи,црта,
купи, сече,
слика,усмерава
сакупља,усмерава
координира,прати,
дискутује,усмерава
Трчи,скаче,
игра,координира,
поштује правила
усмерава,прати
Рецитује,
глуми,пева,
црта,креира,
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Циљ и задаци

-сарадња са локалном
заједницом
-развијање свести о здравом
начину живота
-поштовање разлика и
уважавање својих и туђих
потреба
-развијање креативности
стваралачког рада, уредности,
прецизност, изграђивање
личних критичких ставова
према загађењу животне
средине
-развијање хуманог односа
-поштовање разлика и
разумевања туђих потреба
-развијање такмичарског духа
-развијање моторичке
спретности, физичких
способности
-развијање и подстицање
стваралачких активности
- развијање опште културе

комбиновани рад

УКУПНО:

прати,усмерава,
анализира,
сугерише,мотивиш
е

-развијање маште,
оригиналности,

36

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ 1.2.3. И 4. РАЗРЕДА:
ЦИЉЕВИ

Садржаји којима се постављени циљеви
остварују

Носиоци

-упознавање ближе и даље околине Сремске Митровице
-упознавање културно-историјских вредности –стари град-Сирмијум, манастир Врдник
-упознавање са начином живота у далекој прошлости
-неговање културног наслеђа и верске традиције
-упознавање са природним лепотама и лековитим водама и очувањем здравља и животне средине-(посета
специјалном резервату природе Засавица, Бања Врдник))
-усвајање појмова везаних за резервате природе, бање
-савладавање и усвајање дела наставног програма, непосредним упознавањем и односа у природној и
друштвеној средини
-развијање инересовања за природу и развијање свести за очување и бригу о животној средини
-развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима
-развијање радозналости и отворености
-развијање позитивне и емоционалних доживљаја и неговање другарства
-обилазак Специјалног резервата природе Засавица-неговање и очување здраве природе и животне
средине
-обилазак-Бање Врдник и усвајање појмова о лековитим водама и очувањем здравља и животне средине
-обилазак и шетња града Сремска Митровица и развијање позитивне и емоционалних доживљаја и неговање
другарства
-обилазак –старог града –Сирмијум и упознавање са начином живота у далекој прошлости
посета манастира Врдник у Врднику и усвајање знања о културном наслеђу и неговању верске традиције
-Основна школа ``14. октобар `` Драгинац
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предвиђених
садржаја и
активности
Планирани
обухват ученика
Трајање
Путни правци
Начин
финансирања

-агенција
-превозник
- сви ученици 1.,2.,3.и4. разреда
- један дан
Драгинац – Засавица-Сремска Митровица- Врдник-бања и манастир- Драгинац
родитељи
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Редни
број

А.ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ

Српски језик и
књижевност
Енглески језик
2.
Ликовна култура
3.
Музичка култура
4.
Историја
5.
Географија
6.
Физика
7.
Математика
8.
Биологија
9.
Хемија
10.
Техника и технологија
11.
Информатика и
12.
рачунарство
Физичко и здравствено
13.
вспитање
УКУПНО А:
Редни
Б. ИЗБОРНИ
број
ПРОГРАМИ
Верска настава/грађанско
1.
васпитање6
1.

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

Нед.
5

Год.
180

Нед.
4

Год.
144

Нед.
4

Год.
144

Нед.
4

Год.
136

2
2
2
1
1
4
2
2
1

72
72
72
36
36
144
72
72
36

2
1
1
2
2
2
4
2
2
1

72
36
36
72
72
72
144
72
72
36

2
1
1
2
2
2
4
2
2
2
1

72
36
36
72
72
72
144
72
72
72
36

2
1
1
2
2
2
4
2
2
2
1

68
34
34
68
68
68
136
68
68
68
34

2

72+545

2

72+544

3

108

3

102

24

918

25

954

28

1008

28

952

1

36

1

36

1

36

1

34

Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање
Ученик бира један од понуђених изборних програма

5

6
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Немачки језик
2
72
2
72
2
72
2
68
3
108
3
108
3
108
3
108
УКУПНО Б:
27
1026
28
1062
31
1116
31
1054
УКУПНО А + Б:
Редни
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми
број
Редовна настава
27
1026
28
1062
31
1116
31
1054
1.
Слободне наставне
1
36
1
36
1
36
1
34
2.
7
активности
Допунска настава
1
36
1
36
1
36
1
34
3.
Додатна настава
1
36
1
36
1
36
1
34
4.
Редни
Остали облици образовно-васпитног рада
број
Час одељењског
1
36
1
36
1
36
1
34
1.
старешине
Ваннаставне активности
1
36
1
36
1
36
1
34
2.
Екскурзија
До 2 дана годишње
До 2 дана годишње
До 2 дана годишње
До 2 дана годишње
3.
2.

Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада . Ученик бира једну активност са листе од три
слободне наставне активности које школа нуди
7
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Циљеви образовања и васпитања су:
-пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог у складу са
његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
-стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично остварење и развој, инклузију и запослење
и стицање и развијање основних компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на страним
језицима, математичке писмености и основних компетенција у науци и технологији, дигиталне компетенције, компетенције
учења како се учу, међуљудске и грађанске компетенције и културног изражавања;
-развој стваралачке способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
-развој способности проналажења, анализирања и примене и саопштавања информација уз вешто и ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија;
-оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања у даљем образовању, професионалном раду и
свакодневном животу ради унапређивања личног живота и економског, социјалног и демократског развоја друштва;
-развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање у
међународне образовне и професионалне процесе;
-развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
-оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
-оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта
рада, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;
-развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и
развоја физичких способности;
-развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите
животиња;
-развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима,
способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
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-развијање способности за улогу одговорног грађанина за живот у демократски уређеном друштву заснованом на поштовању
људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге као и основних вредности правде, истине, слободе,
поштења и личне одговорности;
-формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развојање свести и осећања
припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа,
националних мањина и етичких заједница других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и
светске културне баштине;
-развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и
изражавање различитости;
-повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на знању.
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ:СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(годишњи фонд часова 180 )
ЦИЉ:Циључења 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 оулози и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и
тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају
емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички
сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се
одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и
значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав
према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да
повезује садржаје предметних области.
ТЕМА/ОБЛА
БР.
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН И
СТ
ЧАСОВ
ПОСТУПЦИ
По
завршетку
теме
ученик
ће
бити
у
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
А
ОСТВАРИВАЊ
стању да:
А
1.
Књижевност

70

разликује књижевни и некњижевни
текст;
упоређује одлике фикционалне и
нефикционалне књижевности
− чита са разумевањем и опише свој
доживљај различитих врста
књижевних дела
− чита са разумевањем одабране
примере осталих типова текстова
− одреди род књижевног дела и
књижевну врсту
− разликује карактеристике народне од
карактеристика уметничке

-

−
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ка
-

-

прати
упутства
наставничита текст
користећи
различите
технике
читања
открива
значење
непознати

-

-

-

чита текст
или користи
звучну
читанку
пружа
информациј
ео
биографији
аутора дела
тумачи
непознате

Наставне
јединице се
функционално
повезују и
групишу на
основу
сродности.
Поред
корелације међу
текстовима,
успоставља се

књижевности
− разликује реалистичну прозу и прозу
засновану на натприродној
мотивацији
− анализира елементе композиције
лирске песме (строфа, стих); епског
дела у стиху и у прози (делови
фабуле – поглавље, епизода; стих);
драмског дела (чин, сцена, појава);
− разликује појам песника и појам
лирског субјекта; појам приповедача
у односу на писца
− разликујеобликеказивања
− увиђа звучне, визуелне, тактилне,
олфакторне елементе песничке слике
− одреди стилске фигуре и разуме
њихову улогу у књижевноуметничком тексту
− процени основни тон певања,
приповедања или драмске радње
(шаљив, ведар, тужан и сл.)
− развија имагинацијски богате
асоцијације на основу тема и мотива
књижевних дела
− одреди тему и главне и споредне
мотиве
− анализираузрочнопоследичнонизањемотива
− илуструје особине ликова примерима
из текста
− вреднује поступке ликова и
аргументовано износи ставове
− илуструје веровања, обичаје, начин
305

-

-

-

-

-

х речи на
основу
контекста
износи
свој
доживљај
књижевно
г дела
одговара
на питања
и своје
тврдње
поткрепљ
ује
текстом
вреднује
поступке
јунака
уочава
композиц
ију песме
и прозног
дела
проналази
стилске
фигуре
исказује
своје
мишљење
о делу
учествује
у
дискусији

-

-

-

речи
задаје
истраживачк
е задатке
води
дискусију
истиче нове
појмове
мотивише
ствара
пријатну
атмосферу
подстиче
локализује
текст
усмерава
пажњу
ученика ка
кључним
естетским
вредностима
дела
организује
групни рад
упућује на
додатне
изворе
знања
прати и
вреднује рад
и понашање
ученика

вертикална
корелација ради
поштовања
принципа
поступности и
систематичност
и, а
хоризонтална
корелација се
успоставља, пре
свега, са
наставом
историје,
ликовне
културе,
музичке
културе, верске
наставе и
грађанског
васпитања.
Своју медијску
писменост
ученици ће
развијати
компаративном
анализом
књижевног дела
и филма који је
снимљен по

живота и догађаје у прошлости
описане у књижевним делима
− уважава националне вредностии
негује српску
културноисторијскубаштину
− наведе примере личне добити од
читања
− напредује у
стицањучиталачкихкомпетенција
− упореди књижевно и филмско дело,
позоришну представу и драмски
текст
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-

, брани
свој став
поштујућ
и правила
комуника
ције
активно
учествује
у групном
раду

делу.
При обради
књижевног дела
примењује се
аналитичко –
синтетички
приступ.
Проучавање
књижевног дела
започиње
наставниковом
и учениковом
припремом (
мотивисање за
читање,
доживљавање и
проучавање
уметничког
текста, читање,
локализовање,
истраживачки
припремни
задаци ) за
тумачење дела и
интерпретацијо
м дела на часу.
При обради
књижевног дела

треба решавати
проблемска
питања која су
подстакнута
текстом и
уметничким
доживљавањем.
Ученике треба
навикавати да
своје тврдње
поткрепљују
чињеницама из
текста.
Књижевнотеори
јске појмове
ученици ће
упознавати кроз
обраду дела и
конкретне
примере
наслањајући се
на већ стечена
знања.
Исходи
везани за
наставну област
књижевност
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засновани су на
читању. Кроз
читање и
тумачење
књижевних дела
ученик развија
читалачке
компетенције
које подстичу и
развијају
емоционално и
фантазијско
уживљавање,
имагинацију,
естетско
доживљавање,
богате
асоцијацијативн
е моћи,
уметнички
сензибилитет,
критичко
мишљење и
изграђују
морално
просуђивање.
Разни облици
читања су
основни
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предуслов да
ученици стичу
сазнања и да се
успешно уводе у
свет књижевног
дела.Негује се
доживљајно
читање, а
ученици се
поступно уводе
у истраживачко
читање и
оспособљавају
да искажу свој
доживљај
уметничког
дела, увиде
елементе од
којих је дело
сачињено и
разумеју
њихову улогу у
изградњи света
дела.
2. Језик
( Граматика,
Правопис,

70

разликујепроменљиверечиоднепроме
нљивих
− разликује категорије рода, броја,
падежа речи које имају деклинацију
− разликује основне функције и
−
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-

уочава
језичке
појаве
усваја
нове

-

мотивише
објашњава
дефинише
нове
појмове

Ученицима се
језик
представља и
тумачи као

Ортоепија)

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
− користиправопис (школскоиздање)
− правилно изговара речи водећи
рачуна о месту акцента и интонацији
реченице
− говоријаснопоштујућикњижевнојезич
кунорму
− течно и разговетно чита наглас
књижевне и неуметничке текстове

-

-

-

-

појмове
повезује
стечена
знања са
новим
градивом
практичн
о
примењуј
е знање
прати
упутства
наставник
а
ради у
групи и у
пару

кроз
обнављање
повезује
стечена
знања са
новим
градивом
- припрема и
организује
правописне
и
граматичке
вежбе,
контролне
задатке,
петнаестоминутне вежбе
-

-

организује
групни рад
прати и
вреднује рад
и понашање
ученика

систем.
Вежбања се
заснивају на
коришћењу
примера из
говора. Језичке
појаве се
илуструју
примерима у
којима се могу
јасно
препознати,
издвојити и
објаснити
њихове
карактеристике
и функције.
Правописна
правила се
усвајају путем
систематских
вежбања
( правописни
диктати,
исправка
грешака у датом
тексту, тестови
са питањима из
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правописа и сл.
) У оквиру
правописних
вежбања
укључују се и
питања којима
се проверава
графија.
Ученике треба
подстицати да
сами
исправљају
правописне
грешке у СМС
комуникацији и
на интернету.
Ученици се
оспособљавају и
упућују на
коришћење
правописа и
правописних
речника.
Наставник
треба стално да
указује на
важност
правилног
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говора који се
негује
спровођењем
ортоепских
вежби које се
реализују уз
одговарајуће
теме из
граматике, а
некад и из
књижевности,
нпр.
артикулација
гласова се може
вежбати уз
обраду
народних
брзалица.
Коришћењем
аудиоснимка
ученике треба
навикавати да
препознају,
репродукују и
усвоје правилно
акцентовани
говор. Ученици
говоре напамет
научене стихове
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или прозу као
део ортоепсих
вежбања.
3. Језичка
култура

40

користи различите облике казивања:
дескрипцију (портрет и пејзаж),
приповедање у 1. и 3. лицу, дијалог
− издваја делове текста (наслов, пасусе)
и организује га у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део
текста)
− саставља говорени или писани текст о
доживљају књижевног дела и на теме
из свакодневног живота и света
маште
− проналази експлицитно и имлицитно
садржане информације у
једноставнијем књижевном и
некњижевном тексту
- ' напамет говори одабране књижевне
текстове или одломке;
−
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- слушају
упутства
наставника
- казују напамет
научене стихове
- пишу домаће и
писмене задатке
на различите
теме
- говоре јасно,
економично,
правилно
-богате речник

даје
упутства
- подстиче
креативност
и
маштовитос
т
- слуша
- коментариш
е
- саветује
- помаже
- показује
прати и вреднује
рад и понашање
ученика
-

Наставна
област језичка
култура није
изолована, већ
се мора
повезивати са
обрадом
текстова из
књижевности,
са наставом
граматике и
правописа.
Језичка
култура се
негује
спровођењем
лексичко –
семантичких и
стилских вежби
чији је циљ
богаћење
речника и
развијање
способности и
вештине

изражавања.
Препоручује
се да се од осам
домаћих
задатака, четири
пишу
ћирилицом, а
четири
латиницом
( наизменично
).Школске
писмене задатке
требало би
писати
ћирилицом, а
два исправка
латиницом.
Наставу треба
осавремењивати
.
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ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(годишњи фонд часова 72 )
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 усмену и писмену комуникацију и стекне позитиван однос
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.

ТЕМА/ОБЛАСТ

. Starter
Представљање и
описивање живих
бића и предмета

БР.
ЧАСОВА

4

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученици ће бити у
стању да:
- разумеју
једноставнији опис
предмета и опишу
њихове
карактериситке
користећи
једноставна језичка
средства;
- разумеју и именују
бића и предмете који
се односе на тему;
- разумеју познате
исказе који се односе
на поздрављање и
представљање;
- поздрављају,
отпоздрављају,
размењују

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

Читање, писање,
слушање;
запажање,упоређивање,
примењивање,
повезивање, решавање
проблема,
организовање,
повезивање знања са
другим областима
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Упознавање
ученика са
циљевима и
садржајима
програма,
упознавање са
правилима
рада,упознавање
са
критеријумима
оцењивања по
областима
Праћење и
евалуација;
давање
упутстава

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
вештина, различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

2. Module 1
Hello!
Изражавање
интересовања,
допадања и
недопадања;
изражавање
припадања и
поседовања;
описивање
карактеристика
предмета

9

информације личне
природе (питају и
кажу како се зову);
- поштују правила
учтиве комуникације.
- разумеју једноставна
упутства и налоге и
реагују на њих.
- разумеју и реагују на
једноставније исказе
који се односе на
описивање
интересовања и
хобија, допадање и
недопадање;
- опишу своја и туђа
интересовања и
хобије, допадање и
недопадање
једноставним
језичким средствима;
- разумеју и
формулишу
једноставније изразе
који се односе на
поседовање и
припадност;
- питају и кажу шта
неко има / нема и чије

Читање, писање,
слушање;
запажање,упоређивање,
примењивање,
повезивање, решавање
проблема,
организовање,
повезивање знања са
другим областима
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Праћење,
помагање,
давање примера;
стварање
позитивне радне
атмосфере;
демонстрација
илустровање;
евалуација;
указивање на
грешке; давање
инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
вештина, различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

3. Module 2
Home & Places
Описивање места;
изражавање
количина;
исказивање
просторних односа.

10

је нешто;
- разумеју
једноставнији опис
предмета и опишу
њихове
карактериситке
користећи
једноставна језичка
средства;
- разумеју сличности
и разлике у
интересовањима и
школском животу
деце у земљама
циљне културе и код
нас.
- разумеју једноставнe
описe места;
- опишу места
користећи
једноставна језичка
средства;
- упореде и опишу
карактеристике места;
- разумеју
једноставније изразе
који се односе на
количину нечега;
питају и кажу колико

Читање, писање,
слушање;
запажање,упоређивање,
примењивање,
повезивање, решавање
проблема,
организовање,
повезивање знања са
другим областима
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Праћење,
помагање,
давање примера;
стварање
позитивне радне
атмосфере;
демонстрација
илустровање;
евалуација;
указивање на
грешке; давање
инструкција;
подстицање

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
вештина, различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички

4. Module 3 Every
day
Описивање
догађаја у
садашњости.

10

нечега има/нема
користећи
једноставнија језичка
средства;
- разумеју
једноставнија питања
која се односе на
просторне односе и
оријентацију у
простору и одговоре
на њих; опишу
просторне односе
једноставним,
везаним исказима;
- разумеју и поштују
правила учтиве
комуникације.
- разумеју једноставне
текстове којима се
описују сталне,
уобичајене радње у
садашњости;
- размене
информације које се
доносе на дату
комуникативну
ситуацију;
- опишу сталне и
уобичајене

Читање, писање,
слушање;
запажање,упоређивање,
примењивање,
повезивање, решавање
проблема,
организовање,
повезивање знања са
другим областима
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ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују

радови/пројекти.

Праћење,
помагање,
давање примера;
стварање
позитивне радне
атмосфере;
демонстрација
илустровање;
евалуација;
указивање на
грешке; давање
инструкција;

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
вештина, различите
технике
формативног
оцењивања,

5. The First Written
Test
Описивање
догађаја у
садашњости;
описивање појава и
карактеристика
бића.

3

активности у
неколико везаних
исказа;
- разумеју једноставне
исказе који се односе
на интересовања,
планове и предлоге и
реагују на њих;
- размене једноставне
исказе у вези са туђим
интересовањима,
плановима и
предлозима;
- разумеју и описују
сличности и разлике у
начину живота у
земљама циљне
културе и код нас.
- разумеју
једноставнији опис
предмета и - опишу
њихове
карактериситке
користећи
једноставна језичка
средства;
- упореде и опишу
карактеристике места;
- разумеју једноставне

Примена знања;
повезивање; решавање
задатака; допуњавање;
груписање...
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подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују

ученички
радови/пројекти.

Праћење,
помагање,
давање примера;
стварање
позитивне радне
атмосфере;
демонстрација
илустровање;
евалуација;
указивање на
грешке; давање

Посматрање и
праћење, усмена и
писмена провера
кроз задатке

текстове којима се
описују сталне,
уобичајене радње у
садашњости.

11
6. Module 4 All
about food
Изражавање
допадања и
недопадања;
изражавање
количина;описивање
живих бића и
предмета.

- разумеју
једноставније изразе
који се односе на
количину нечега;
питају и кажу колико
нечега има/ нема,
користећи
једноставија језичка
средства; на
једноставан начин
наручи јело и/или
пиће у ресторану и
пита/каже/ израчуна
колико нешто кошта;
- разумеју једноставне
исказе који се односе
на изражавање
допадања/
недопадања;

инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују нова
знања
Читање, писање,
Праћење,
слушање;
помагање,
запажање,упоређивање, давање примера;
примењивање,
стварање
повезивање, решавање позитивне радне
проблема,
атмосфере;
организовање,
демонстрација
повезивање знања са
илустровање;
другим областима
евалуација;
указивање на
грешке; давање
инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
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Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
вештина, различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

7. Module 5 It’s fun!
Описивање догађаја
у садашњости;
исказивање планова
и намера.

9

размењују и
формулишу
једноставне исказе
који се односе на
изражавање допадања
/недопадања;
- упореде и опишу
карактеристике живих
бића, појава и места,
користећи
једноставнија језичка
средства.
- уочавају сличности
и разлике у начини
исхране у земљама
циљне културе и код
нас.
разумеју једноставне
текстове којима се
описују
сталне/уобичајене и
тренутне радње;
- размене
информације које се
доносе на дату
комуникативну
ситуацију;
- опишу
сталне/уобичајене и

примењују

Читање, писање,
слушање;
запажање,упоређивање,
примењивање,
повезивање, решавање
проблема,
организовање,
повезивање знања са
другим областима
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Праћење,
помагање,
давање примера;
стварање
позитивне радне
атмосфере;
демонстрација
илустровање;
евалуација;
указивање на
грешке; давање
инструкција;

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
вештина, различите
технике
формативног
оцењивања,

8. The Second
Written Test
Описивање
догађаја и
способности у
садашњости;
описивање живих
бића; исказивање

3

тренутне активности у
неколико везаних
исказа;
- разумеју планове и
намере и реагују на
њих;
- размене једноставне
исказе у вези са
својим и туђим
плановима и
намерама;
- саопште шта они
или неко други
планира или
намерава;
- упоређују и уочавају
сличности и разлике
начину пробођења
слободног времена
циљне културе и код
нас.
- упореде и опишу
карактеристике живих
бића, појава и места,
користећи
једноставнија језичка
средства;
- опишу
сталне/уобичајене и

Примена знања;
повезивање; решавање
задатака; допуњавање;
груписање...
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подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују

ученички
радови/пројекти.

Праћење,
помагање,
давање примера;
демонстрација
илустровање;
евалуација;
указивање на
грешке; давање

Посматрање и
праћење, усмена и
писмена провера
кроз задатке

планова и намера.

9. Module 6 London
was great!
Описивање догађаја
у прошлости.

тренутне активности у
неколико везаних
исказа;
- саопште шта они
или неко други
планира или
намерава.

9

- разумеју једноставне
текстове којима се
описују радње у
прошлости;
- размене
информације које се
доносе на дату
комуникативну
ситуацију;
- разумеjу краће
текстове у којима се
описују догађаји и
способности у
прошлости;
- разменe
информације у вези са
догађајима и
способностима у
прошлости;
- опишу радње из

инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују
Читање, писање,
Праћење,
слушање;
помагање,
запажање,упоређивање, давање примера;
примењивање,
стварање
повезивање, решавање позитивне радне
проблема,
атмосфере;
организовање,
демонстрација
повезивање знања са
илустровање;
другим областима
евалуација;
указивање на
грешке; давање
инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују
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Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
вештина, различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

10. Festivities
Описивање
и честитање
празника и
рођендана.

4

прошлости у
неколико везаних
исказа;
- опишу неки
историјски догађај.
- разумеју једноставне
честитке и одговоре
на њих; упуте
пригодне честитке;
- разумеју и
примењујући
једноставнија језичка
средства опишу начин
прославе рођендана и
празника;
- уоче сличности и
разлике у начину
прослављања
празника и рођендана
код нас и у Великој
Британији

Читање, писање,
слушање;
запажање,упоређивање,
примењивање,
повезивање, решавање
проблема,
организовање,
повезивање знања са
другим областима
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Праћење,
помагање,
давање примера;
стварање
позитивне радне
атмосфере;
демонстрација
илустровање;
евалуација;
указивање на
грешке; давање
инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
вештина, различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
ЦИЉ: Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко мишљење и да 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.
Разред: Пети
Фонд часова: 72
ТЕМА/ОБЛАСТ
БР.
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН И
ЧАСО
По завршетку теме ученик ће бити у
ПОСТУПЦИ
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА
ВА
стању да:
ОСТВАРИВАЊ
А
РИТАМ
10
-опише ритам који уочава у
- припрема за
Садржај се
природи,окружењу и уметничким
перцепција- час;
остварује кроз
делима,
кроз
- усмеравање
следеће облике
-пореди утисак који на њега остављају
разговор и
активности на
наставе:
различите врсте ритма,
дискусију
самостални рад -теоријске
-гради правилан,неправилан и слободан развијају
са наглашеном
основе кроз
визуелни ритам,спонтано или с
опажање
индивидуалнош упуства за
одређеном намером,
ритма,
ћу;
реализацију
-користи,у сарадњи са
линија и
- усмеравање на задатака,објаш
другима,одабране садржаје као
облика у
инерактивни
њења основних
подстицај за стварање оригиналног
природним рад- у пару и
појмова,концеп
визуелног ритма,
и
групи са
ата...
-разматра,у групи,како је уочио
вештачким поделом
-практичан рад,
визуелни ритам и где та знања може
материјали задатака;
индивидуално у
применити,
ма;
- естетска
пару или групи
-направи,самостално,импровизовани
анализа и
прибор од одабраног материјала,
аперцепциј самовредновањ
-искаже своје мишљење о томе зашто
а- примена е;
Часови се
људи стварају уметност.
претходно
реализују у
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стеченог
занања
прво кроз
поједиачне,
а потом и
комбинациј
е ликовних
техникацртачке,
сликарске,
вајарске
повезивање
-употреба
савремене
технологије
, посебно
апликативн
их
програма.
3Д оловка,

ЛИНИЈА

20

-опише линије које уочава у
326

-

демонстрирање
и подстицање
на – употребау
савремене
технологије,
посебно
апликативних
програма.
-потражити на
интернету
примере
употребе
савремене
технологије у
уметности и да
о томе кратко
информише
ученике, како
би ученици
постепено
развијали свест
о томе да је
напредак
технологије
утицао и на
уметност (на
пример, 3Д
оловка,

кабинету за
ликовну
културу

природи,окружењу и уметничким
делима,
-пореди утисак који на њега остављају
различите врсте линија,
-гради линије различитих вредности
комбинујући материјал,угао и притисак
прибора,
-користи одабране садржаје као
подстицај за стварање оригиналних
цртежа,
-црта разноврсним прибором и
материјалом изражавајући
замисли,машту,утиске и памћење
опаженог,
-разматра,у групи,како је учио о
изражајним средствима линија и где та
знања примењује,
-искаже своје мишљење о томе како је
развој цивилизације утицао на развој
уметности.
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перцепцијакроз
разговор и
дискусију
развијају
опажање
ритма,
линија и
облика у
природним
и
вештачким
материјали
ма;
аперцепциј
а- примена
претходно
стеченог
занања
прво кроз
поједиачне,
а потом и
комбинациј
е ликовних
техникацртачке,
сликарске,
вајарске

употреба
савремене
технологије
, посебно
апликативн
их програм
ОБЛИК

24

-пореди облике из природе,окружења и
уметничких дела према задатим
условима,
-гради апстрактне или фантастичне
облике користећи одабране садржаје
као подстицај за стваралачки рад,
-наслика реалне облике у простору
самостално мешајући боје да би добио
жељени тон,
-обликује препознатљиве
тродимензионалне облике одабраним
материјалом и поступком,
-преобликује предмет за рециклажу
дајући му нову употребну вредност,
-комбинује ритам,линије и облике
стварајући оригиналан орнамент за
одређену намену,
-објасни зашто је дизајн важан и ко
дизајнира одређене производе,
-разматра,у групи, како је учио о
облицима и где та знања примењује,
-искаже своје мишљење о томе зашто је
уметничко наслеђе важно.
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ВИЗУЕЛНО
СПОРАЗУМЕВАЊЕ

18

-пореди различите начине
комуницирања од праисторије до данас,
-обликује убедљиву поруку
примењујући знања о
ритму,линији,облику и материјалу,
-изрази исту
поруку,писаном,вербалном,невербално
м и визуелном комуникацијом,
-

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА - годишњи фонд часова 72
ЦИЉ: Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко
и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према
очувању музчког наслеђа и културу свога и других народа
ТЕМА/ОБЛАС
Т

БР.
ЧАСОВ
А

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
-

Човек и музика

4

АКТИВНОСТИ

ИСХОДИ

-

(3+1)
-

Наведен 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
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УЧЕНИКА
Певање,
свирање,
препознавање,
слушање
музике,
смишљање,
састављање
мелодије,
импровизовање,
изражавање,

НАСТАВНИК
А

-Наводи

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

-певање и свирање
песама по слуху и са
нотног текста

-Анализира
-усвајање елемената

-

Музички
инструменти

2
(1+1)
-

-

Слушање музике

26
(18+8)

-

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
прилике када се музика
изводи;
Користи могућности ИКТа у примени знања о
музуичким
инструментима (
коришћење доступних
апликација).
Изражава се покретима за
време слушања музике;
Вербализује свој
доживљај музике;
Индентификује ефекте
које има различити
елементи музичке
изражајности (мелодија,
ритам, темпо, динамика)
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доживљавање,
истраживање,
познавање,
уочавање
вредности

-Дискутије

музичке писмености

-Објашњава

-слушање вокалноинструменталних
композиција

-Усмерава

-Мотивише

-Подстиче

-креирање пратње и
покрета уз музику,
импровизација мелодија
на задани текст и
диалога на
инструментима Орфовог
инструментарија

-

-

Извођење музике

37

-

(27+10)
-

утичу на тело 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;
Користи могућности ИКТа за слушање музике;
Певај свирај самостално и
у групи;
Примењује правилну
технику певања (
правилно дисање, држање
тела, артикулација);
Кроз свирање и покрет
развија сопствену
кординацију и моторику
Користи различита
средства изражајног
певања и свирања у
зависности од врсте,
намене и карактера
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-

-

-

-

Музичко
стваралаштво

3

-

(0+3)
-

композиције;
Искаже своја осећања у
току извођења музике;
Примењује принцип
сарадње и међусобног
подстицања у заједничком
музицирању;
Учествује у шкослским
приредбама и
манифестацијама;
Користи могућности ИКТа у извођењу музике (
коришћење матрица,
караоке програма, аудио
снимака...).
Користи музичке образце
у осмишљавању музичких
целина кроз певање,
свирање и покрет;
Изражава своје емоције
осмишљавањем мањих
музичких целина;
Комуницира у групи
ипмровизујући мање
музичке целине, гласом,
инструментом или
покретом;
Учествује у креирању
школских приредби,
догађаја и пројеката;
Користи могућности ИКТа за музичко
стваралаштво.
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Укупно
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ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА(годишњи фонд часова 36 )
ЦИЉ:Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне
основна историјска знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и
одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у
којој живи.
ТЕМА/
БР.
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН И
ОБЛАСТ
ЧА
По завршетку теме ученик ће бити у
ПОСТУПЦИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
СО
стању да:
ОСТВАРИВАВА
ЊА
5
-разликује основне временске одреднице
саопштава
наставне Монолошкослушање
Увод у
(годину, деценију, век, миленијум, еру);
садржаје
историју
дијалошка
посматрање
– лоцира одређену временску одредницу
организује и усмерава метода
на временској ленти;
анализирање процес учења
– разликује начине рачунања времена у
Фронтални и
прошлости и садашњости;
саопштавање процењује и оцењује индивидуални
– именује периоде прошлости и историјске
ниво
и
квалитет рад
уочавање
периоде и наведе граничне догађаје;
усвојености знања и
– разврста историјске изворе према
Групни рад
оствареност исхода
бележење
њиховој основној подели;
– повеже врсте историјских извора са
установама у којима се чувају (архив,
музеј, библиотека);

Праисторија

3

упознаје ученике са Рад у паровима
методама и техникама
учења

– наведе главне проналаске и опише њихов
утицај на начин живота људи у
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усвајање

саопштава

наставне Монолошкодијалошка

Стари исток

5

праисторији;
– разликује основне одлике каменог и
металног доба;

знања

– лоцира на историјској карти најважније
цивилизације и државе Старог истока;
– користећи историјску карту, доведе у
везу особине рељефа и климе са настанком
цивилизација Старог истока;
– одреди место припадника друштвене

усвајање
знања

садржаје

метода

организује и усмерава Фронтални и
процес учења
индивидуални
опажање
процењује и оцењује рад
и
квалитет
откривање и ниво
Групни рад
усвојености знања
увиђање
законитости
преноси
културне Рад у паровима
и процеса
вредности
Коришћење
преноси теоријска и историјске
вежбање
практичка знања
карте,
израда
и
правилан илустрације
презентовањ формира
(слике, шеме,
поглед на свет
е
графикони),
самосталних развија
карактер презентације
ученика
и
црте
радова
личности
Обилазак
учешће
у
културно упознаје ученике са
дискусији
историјских
методама и техникама
споменика и
анализирање учења
музејских
података,
изложби
чињеница и
Истраживачка
информација
метода
понављање
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понављање

саопштава
садржаје

наставне - Монолошкодијалошка
метода
организује и усмерава
процес учења
- Фронтални и
индивидуалн
процењује и оцењује

Стара Грчка

11

групе на графичком приказу хијерархије
заједнице;
– пореди начин живота припадника
различитих друштвених слојева на Старом
истоку;
– наведе најважније одлике државног
уређења цивилизација Старог истока; –
идентификује основна обележја и значај
религије у цивилизацијама Старог истока;
– разликује врсте писама цивилизација
Старог истока;
– илуструје примерима важност утицаја
привредних, научних и културних
достигнућа народа Старог истока на
савремени свет;
– користећи дату информацију или ленту
времена, смести историјску појаву, догађај
и личност у одговарајући миленијум или
век;
– изложи, у усменом или писаном облику,
историјске догађаје исправним
хронолошким редоследом; – прикупи и
прикаже податке из различитих извора
информација везаних за одређену
историјску тему;
– визуелне и текстуалне информације
повеже са одговарајућим историјским
периодом или цивилизацијом;
– опише особености природних услова и
географског положаја античке Грчке;
– лоцира на историјској карти најважније
цивилизације и државе античке Грчке;
– приказује друштвену структуру и
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опажање

ниво
и
квалитет
усвојености знања

откривање и
преноси
културне
увиђање
вредности
законитости
и процеса
преноси теоријска и
практичка знања
вежбање
формира
правилан
израда
и поглед на свет
презентовањ
развија
карактер
е
ученика
и
црте
самосталних личности
радова
упознаје ученике са
учешће
у методама и техникама
учења
дискусији
анализирање
података,
чињеница и
информација

усвајање
знања
понављање

саопштава
садржаје

и рад
- Групни рад
- Рад у

паровима

- Коришћење

историјске
карте,
илустрације
(слике, шеме,
графикони)

- Обилазак

културно историјских
споменика и
музејских
изложби
- истраживачка
метода

наставне - Монолошкодијалошка
метода
организује и усмерава
процес учења
- Фронтални и

Стари Рим

12

државно уређење грчких полиса на
примеру Спарте и Атине;
– пореди начин живота припадника
различитих друштвених слојева у античкој
Грчкој;
– идентификује узроке и последице грчкоперсијских ратова и Пелопонеског рата;
– истражи основна обележја и значај
религије старих Грка;
– разликује легенде и митове од
историјских чињеница;
– наведе значај и последице освајања
Александра Великог; – илуструје
примерима важност утицаја привредних,
научних и културних достигнућа античке
Грчке и хеленистичког доба на савремени
свет;
– користећи дату информацију или ленту
времена, смести историјску појаву, догађај
и личност из историје античке Грчке и
хеленизма у одговарајући миленијум, век
или деценију;
– израчуна временску удаљеност између
појединих догађаја;
– користи основне историјске појмове;
– лоцира на историјској карти простор
настанка и ширења Римске државе;
– наведе основне разлике између античке
римске републике и царства;
– разликује узроке од последица
најзначајнијих догађаја у историји
античког Рима;
– истражи основна обележја и значај
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процењује и оцењује
индивидуалн
ниво
и
квалитет
и рад
откривање и усвојености знања
увиђање
- Групни рад
преноси
културне
законитости
вредности
- Рад у
и процеса
паровима
преноси теоријска и
вежбање
практичка знања
- Коришћење
израда
и формира
историјске
правилан
поглед
на
свет
презентовањ
карте,
е
илустрације
развија
карактер
самосталних ученика
(слике, шеме,
и
црте
радова
графикони)
личности
опажање

у упознаје ученике са - Обилазак
културно методама и техникама
историјских
учења
споменика и
анализирање
музејских
података,
изложби
чињеница и
- истраживачка
информација
метода
учешће
дискусији

наставне - Монолошкодијалошка
метода
организује и усмерава
понављање
процес учења
- Фронтални и
опажање
индивидуалн
процењује и оцењује
и
квалитет
и рад
откривање и ниво
усвајање
знања

саопштава
садржаје

религије античког Рима; – илуструје
примерима важност утицаја привредних,
научних и културних достигнућа античког
Рима на савремени свет;
– пореди начин живота припадника
различитих друштвених слојева у
античком Риму;
– наведе најзначајније последице настанка
и ширења хришћанства;
– лоцира на карти најважније римске
локалитете на територији Србије;
– користећи дату информацију или ленту
времена, смести историјску појаву, догађај
и личност из историје античког Рима у
одговарајући миленијум, век или деценију.

увиђање
законитости
и процеса
вежбање

усвојености знања
преноси
вредности

- Групни рад

културне - Рад у
паровима

преноси теоријска и
- Коришћење
практичка знања
израда
и
историјске
правилан
презентовањ формира
карте,
поглед на свет
е
илустрације
самосталних развија
(слике, шеме,
карактер
радова
графикони)
ученика
и
црте
личности
- Обилазак
учешће
у
културно упознаје
ученике
са
дискусији
историјских
методама и техникама
споменика и
анализирање учења
музејских
података,
изложби
чињеница и
- истраживачка
информација
метода

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА(годишњи фонд часова 36 )
ЦИЉ:Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката ,појава и процеса у природном и
друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи, природи и будућности
планете Земље.
ТЕМА/ОБЛА
БР.
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН И ПОСТУПЦИ
СТ
ЧАСОВА
По завршетку теме ученик
ОСТВАРИВАЊА
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА
ће бити у стању да:
-монолошки мет.
ЧОВЕК И
1
1 2
 Повеже постојећа знања о
-активно
-упознаје
-дијалошки мет.
ГЕОГРАФИЈ
природи и друштву са
слушају
ученике са
-текст метода
А
географијом као науком;
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ВАСИОНА

3

1

4

 Повеже геог.знања о свету
са историјским развојем
друштва и научнотехнолошким прогресом;
 На примерима покаже
значај учења геог.за
свакодневни живот човека;
 Разликује одговорно од
неодговорног понашања
човека према природним
ресурсима и опстанку
живота на Земљи;

- записују
-повезују
-закључују
- дискутују

 Разликује појмове
васиона,галаксија,Млечни
пут,Сунчев систем,Земља;
 Објасни и прикаже
структуру Сунчевог система
и положај Земље у њему;
 Разликује небеска тела и
наводи њихобе
карактеристике;
 Одреди положај Месеца у
односу на Земљу и именује
месечеве мене;

- активно
слушају
- разговарају
- мисаоно се
ангажују и
дају
повратне
информац.
- дискутују и
излажу
поставлљају
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значајем
географије
- са садржајем
наставног
програма
- даје јасна
упутства за рад
- објашњава
кључне појмове
- подстиче
ученике на
активно
ангажовање у
раду
- прати
активност
ученика
-објашњава
кључне појмове
- повезује –
корелација
предлаже,припре
ма дидактичка
средства
- реализује и
прати наставни
процес
- прати

-писмени радови
-демонстативноилустративни метод

-монолошки мет.
-дијалошки мет.
-текст метода
- самостални рад ученика
- демонстрација слајдова
-комбиновани метод
- илустративни метод

ПЛАНЕТА
ЗЕМЉА
Обим Земље и
структура
њене
површине
Земљина
кретања
Унутрашња
грађа и рељеф

19 11

30

3.1. помоћу глобуса опише
облик Земље и наведе доказе
о њеном облику; помоћу
карте опише распоред копна
и воде на Земљи и наведе
називе континената и океана;
примерима објасни деловање
Земњине теже на географски
омотач
3.2. разликује и објасни
Землјина кретања и њихове
последице; повеже смер

питања
- учествују у
групном
раду и раду у
пару
- примењују
стечено
знање у
решавању
проблемских
задатака
демонстрира
ју
припремљен
е слајдове
презентација
Активно
слушају
-Активно
разговару
-Дискутују и
излажу
-Процењују
-Посматра ју
и уочавају
распоред
објеката на
г.карти
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напредовање
ученика и дели
их на мање
групе
- дискутује о
слајдовима на
презентацијама
- врши извор
метода рада демонстратив.илустратив.
- прегледа
задатке,постављ
а питања,даје
инструкције

реализује и
прати наставни
процес
повезује,предла
же,прати
напредовање
ученика и
сопствени рад
- дели одељење
на мање групе
- анимира

дијалошки метод
-монолошки метод
-текст метода
-демонстрација слајдова
-илустративни метод
-комбиновани метод

Земље
Ваздушни
омотач Земље
Вода на Земљи
Биљни и
животињски
свет на Земљи

ротације са сменом дана и
ноћи; повеже нагнутост
земљине осе са различитом
осветљеношћу површине
Земље; повеже револуцију
Земље са сменом годишњих
доба на северној и јужној
полулопти и појавом
топлотних појасева;
3.3. разликује деловање
унутрашњих сила; разликује
основне омотаче унуташње
грађе Земље; наведе
спољашње силе Земље(
ветар,вода) ; помоћу карте и
цртежа опише начине и
последице кретања
литосферних плоча;
разликује хипоцентар и
епицентар и наведе трусне
зоне у свету и Србији; oпише
процес вулканске ерупције;
разликује врсте стена и
описује настанак стена;
помоћу карте објашњава
настанак облика
рељефа,разликује надм.и
рел.висину; разликује
ерозивне и акумулативне

-Описују
појаве и
процесе
-Закључују
-Примењују
стечено
знање
у решавању
проблемских
задатака
-мисаоно се
ангажују
- постављају
питања и
дају
повратне
информације
- самостално
излажу
припремљен
е радове
- учествују у
припреми
презентација
на задату
тему
- самостално
се служе
географском
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ученике
-користи
-метод експеримента
очигледна
наставна
-самостални радови
средства(глобус, ученика
батеријска
лампа)
-пушта кратак
филм о ротацији
Земље
- поставља
питања,даје
инструкције
ученицима,прегл
еда постављене
задатке
- евидентира
успешност
ученика и
вреднује
сопствени рад
- упућује
ученике на
самостално
коришћење
додатне
географ.литерат
уре
- указује на

процесе; наведе примере
деловања човека на промене
у рељефу
3.4. опише структуру
атмосфере; наведе временске
промене; разликује појам
времена од појма климе;
наведе клим.елементе и
клим.чиниоце и основне
типове климе; прафички
представи и чита клима
дијаграме; наводи примере
утицаја човека на загађење;
примере утицаја
атм.непогода на
човека(екстремне
тем.,падавине,град,гром,олуја
)
3.5. уочава и разликује на
гео.карти океане,већа
мора,заливе и мореузе;
помоћу карте прави разлику
речне мреже и речног слива;
описује елементе реке
(извор,ушће,падови на
речном току); разликује
језерске басене према
постанку; наведе узроке
поплава и бујица и објасни

картом
- користе
неме карте
света
- илуструју
литосферне
плоче и
грађу Земље
- учествују у
групном
раду и раду у
паровима
- повезују
оно што уче
са оним што
знају
- самостално
прикупљају
податке и
информације
- предлажу
нова решења
- смишљају
нове
примере
- повезују
садржаје у
нове целине
- размењују
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значај климе
- користи у
наставном
процесу
практичне
радове( вулканпримена
експеримента)
- оспособљава
ученике за
самостално
коришћење
географске карте
и вежвање
немих карата
света
- врши избор
адекватних
метода ( дем.илустративна и
метода
експеримента)

последице ; наведе примере
мишљења са
утицаја човека на загађивање наставником
воде;
и ученицима
3.6. помоћу карте повеже
климатске услове са
распрострањеношћу живог
света на Земљи; помоћу карте
наведе природне зоне и живи
свет у њима; утицај човека на
изумирање биљ.и
животињских врста; наведе
примере за заштиту живог
света на Земљи.

ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА(годишњи фонд часова 144 )
ЦИЉ:Циљ наставе и учења математике је да ученик овладавајући математичким концептима, знањима и вештинима, развије
основе апстрактног 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, као и да формира
основ за даљи развој математичких појмова.
ТЕМА/ОБЛАСТ
БР.
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН И
ЧАСОВА
По завршетку теме
ПОСТУПЦИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
ученик ће бити у стању
ОСТВАРИВАЊА
да:
Активно се
Подстиче,
Обновити својства
Израчуна вредност
укључује
у
осмишљава,
скупова N и N0
једноставнијег
процес
помаже, партнер у (претходник или
бројевногизраза и
истраживања и дијалогу, партнер
следбеник) и подсетити
решиједноставну
учењапосматра, у активности, даје се на придруживање
линеарнуједначину или
логички
упутства,
бројева тачкама
неједначину (у скупу
закључује,
демонстрира,
бројевне праве. Кроз
природнихбројева);
самостално
инспирише,
разноврсне задатке са
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16 18 34
ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ И
ДЕЉИВОСТ

Реши једноставан проблем
из свакодневног живота
користећи бројевни израз,
линеарну
једначину или неједначину
(у скупу природних
бројева);
Примени правила
дељивости са 2, 3,4, 5, 9, 25
и декадним јединицама;
Разликује просте и сложене
бројеве и растави број на
просте чиниоце;
Одреди и примени НЗС и
НЗД:
Изводи скуповне операције
уније,пресека, разлике и
правилноупотребљава
одговарајуће скуповне
ознаке,
Правилно користи речи и,
или, не,сваки у
математичкологичкомсмислу.

откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног
и прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у
раду,
стиче
способност
изражавања
математичким
језиком решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке
и писмене
провере.
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разговара, указује,
уважава труд (у
складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује,
информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава,
одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства,
координира, бира
вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже
у раду, вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад.

изразима, једначинама и
неједначинама из
свакодневног живота,
наставити са
изграђивањем појмова
бројевни израз,
променљива, изар с
променљивом и
придруживање,
користећи при томе и
термине израз,
формула, исказ.
Код једначина и
неједначина задржати
се на једноставнијим
облицима.
Уочавати примере
једноставнијих
(функцијских)
зависности у разним
областима
(придруживање по
датом правилу бројевабројевима, бројевимадужима, бројевимаповршинама и др.). При
томе је важно
коришћење дијаграма и
табела (дијаграм током
алгоритма, табела
резултата неког
пребројавања или
мерења и др.). У овом

делу треба користити и
примере са
геометријским
облицима, у којима се
појављује зависност
међу величинама.
Подсетити ученике да
дељење у скупу
природних бројева без
остатка није увек
могуће. Увести дељење
са остатком, једнакост
a=bq+r, 0≤r<b и скуп
могућих остатака.
Истаћи својства
дељивости и
анализирати дељивост
збира, разлике и
производа. Правила
дељивости декадним
једницима и бројевима
2, 5, 4 и 25 увести тако
да ученици сами
откривају законитости и
активно се укључују у
процес истраживања и
учења, док за правила
дељивости са 3 и 9
треба ученике добро
изабраним примерима
водити до правила.
Ученици треба да уоче
и везе између ових
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правила.Нагласак треба
да буде на примени.
На конкретним
примерима подскупова
N0 увести различите
начине записивања
скупова уз увођење
појма празног скупа и
беснокачног скупа.
Увести основне појмове
о скуповима и
математичком
изражавању: скуп,
елементи, подскуп,
једнакост скупова,
празан скуп, са
одговарајућим знацима;
скуповне операције:
унија, пресек, разлика и
одговарајуће ознаке.
На подесним
примерима илустровати
математичко- логичку
употребу речи: сваки,
неки, или, и, не, следи
(ако...онда). Скуповне
операције над два скупа
треба илустровати
разноврсним
примерима са
природним бројевима,
уз коришћење Венових
дијаграма и без њих.
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ОСНОВНИ

7 10 17

Анализира односе датих
геометријских објеката и
запише их математичким
писмом;
Опише основне појмове у

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учењапосматра,
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Подстиче,
осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер
у активности, даје

Ученици треба да
решавају задатке у
којима се скуповне
операције примењују на
скупове делилаца,
односно садржалаца
бројева, што
представља добар увод
за увођење појмова
највећи заједнички
делилац и најмањи
заједнички садржалац.
Увести појмове простог
и сложеног броја,
објаснити поступак
Ератостеновог сита и
поступак растављања
природних бројева на
просте чиниоце и
одређивања највећег
заједничког делиоца и
најмањег заједничког
садржаоца, Еуклидов
алгоритам и везу
између НЗД и НЗС и
оспособити ученике за
њихову примену у
проблемским задацима.
Успоставити природни
прелаз на више нивое
разумевања геометрије,
са нивоа визуелизације
(на коме су базирани

ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ

вези са кругом (центар,
полупречник,тангента,
тетива) и одреди положај
тачке и праве у односу на
круг;
Нацрта праву паралелну
датој правој користећи
геометријски прибор;
Упореди, сабира и одузима
дужи, конструктивно и
рачунски;
Преслика дати
геометријски објекат
централном симетријом и
транслацијом;
правилно користи
геометријски
прибор

логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног
и прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у
раду,
стиче
способност
изражавања
математичким
језиком решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке
и писмене
провере.
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упутства,
демонстрира,
инспирише,
разговара, указује,
уважава труд (у
складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује,
информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава,
одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства,
координира, бира
вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже
у раду, вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад.

садржаји геометрије у
првом циклусу), на
нивое анализирања и
апстракције (одн.
неформалне дедукције).
Ученици усвајају
елементе дедуктивног
закључивања (правилно
формулисање тврђења;
правилно закључивање,
правилно коришћење
везника и, или, а
нарочито ако...онда).
Полазећи од појмова
тачке и праве и односа
припадања и распореда
увести појам дужи и
појам полуправе и
начине њиховог
обележавања.
Размотрити однос две
праве у равни;
формулисати као
очигледну истину да за
сваку праву и тачку ван
ње постоји јединствена
права која пролази кроз
дату тачку и паралелна
је датој правој и
показати цртање праве
паралелне датој правој
кроз тачку која јој не
припада. Кроз задатке

истаћи симетричност и
транзитивност
паралелности (без
увођења тих појмова),
као и области на које је
подељења раван
задатим правама. Као
посебно важне области
(заједно са границом)
истаћи троуглове и
паралелограме и начине
њиховог означавања.
Објаснити практичан
значај стандардних
јединица мере и
потребу за деловима
јединице мере.
Једнакост дужи увести
као једнакост њихових
дужина.
Увести појмове:
кружница, круг, центар,
полупречник, пречник,
лук, тетива и тангента.
Однос две кружнице,
односно два кругфа
разматрати на
конлретним примерима
и задацима.
Користити шестар као
геометријски
инструмент за цртање
кружница, упоређивање
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дужи и операције над
њима. Конструктивно
упоређивање, сабирање
и одузимање дужи
повезати са мерењем. У
задацима користити
изломљене линије
(отвотрене и затворене)
без експлицитне
дефиниције и увести
појам обима затворене
изломљене линије.
Централном
симетријом
пресликавати тачке,
дужи, кружнице,
троуглове, квадрате и
правоугаонике. Истаћи
основне особине
централне симетрије и
повезати их са
особинама
палалелограма. Увести
појмове усмерених
дужи и вектора
(интензитет, правац,
смер).
Транслацијом
(„паралелним
преношењем“)
пресликавати тачке,
дужи, кружнице,
троуглове, квадрате и
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УГАО

7 10 17

Идентификује врсте и
опише својства углова
(суседни,
упоредни,унакрсни, углови
на трансверзали,углови са
паралелним крацима) и
примени њихове узајамне
односе;
Нацрта праву нормалну на
дату праву користећи
геометријски прибор;
Измери дати угао и нацрта
угао задате мере;
Упореди, сабере и одузме
углове рачунскии
конструктивно;
Реши једноставан задатак
применом основних
својстава паралелограма
(једнакост наспрамних
страница и наспрамних
углова).

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учењапосматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног
и прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у
раду,
стиче
способност
изражавања
математичким
језиком решава
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Подстиче,
осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер
у активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише,
разговара, указује,
уважава труд (у
складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује,
информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава,
одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства,
координира, бира
вежбу, подржава,
подстиче,

правоугаонике и остале
једноставне фигуре.
Истаћи основне особине
транслације и повезати
их са
особинама
паралелограма.
Угаону линију увести
као унију две полуправе
са заједничким
почетком. Ако угаона
линија није опружена,
истаћи разлику између
конвексне и
неконвексне области.
Угао увести као унију
угаоне линије и једне од
поменутих области.
Увести и означавање
углова малим словима
грчког алфабета.
Користећи се
механичким моделима
(кретање клатна, лепеза
и сл.) мотивисати
придруживање кружних
лукова (и одговарајућих
тетива) угловима.
Једнаке углове увести
као углове чије су
одговарајуће тетиве у
круговима једнаких
полупречника једнаке.

задатке,
тестове, ради
домаће задатке
и писмене
провере.
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мотивише, помаже
у раду, вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад.

Развити код ученика
вештину мерења и
цртања угла помоћу
угломера.
Увести делове степена
и поступке сабирања и
одузимања мера углова.
Објаснити једнакост
унакрсних углова и
увести нормалност
правих. Ученике треба
оспособити да цртају
нормалу на праву из
дате тачке и за цртање
тангенте на кружницу у
задатој тачки кружнице.
Објаснити шта се
подразумева под
растојањем тачке од
праве. Под углом
између правих које нису
међусобно нормалне
подразумевати
одговарајући оштар
угао. Истаћи углове које
образује трансверзала
две паралелне праве.
Када трансверзала није
нормална на
паралелним правама,
добијене углове
поделити на оштре и
тупе и истаћи да су сви

РАЗЛОМЦИ

23 32 55

Прочита, запише, упореди
и представи на бројевној
полуправој разломке у оба
записа и преводи их из
једногзаписа у други запис;
Одреди месну вредност
цифре у запису децималног
броја;
Заокружи број и процени
грешку заокруживања;
Израчуна вредност
једноставнијег бројевног
израза и реши једноставну
линеарну једначину и
неједначину;
Реши једноставан проблем
из свакодневног живота

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учењапосматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног
и прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
352

Подстиче,
осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер
у активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише,
разговара, указује,
уважава труд (у
складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује,
информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава,

углови исте врсте
међусобно једнаки.
Обновити једнакост
наспрамних страница
паралелограма, и
извести једнакост
наспрамних углова
паралелограма.
Објаснити шта се
подразумева под
растиојањем између две
паралелне праве.
Истаћи односе углова са
паралелним крацима.
На почетку увести
појмове правог односно
неправог раломка, као и
мешовитог броја.
Претварање мешовитог
броја у неправи
разломак и обрнуто,
повезати са поступком
дељења са остатком.
Ученици треба да
схавте важност избора
јединичне дужи за
прецизно приказивање
датих разломака на б
ројевној полуправи.
Бројевна полуправа се
може користити и за
упоређивање разломака.
Проширивање и

користећи бројевни израз,
линеарну једначину или
неједначину;
Одреди проценат дате
величине;
Примени размеру у
једноставним реалним
ситуацијама;
Примени аритметичку
средину датих бројева;
Сакупи податке и прикаже
их табелом и кружним
дијаграмом и, по
потреби,користи
калкулатор или
расположиви софтвер.

уредност у
раду,
стиче
способност
изражавања
математичким
језиком решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке
и писмене
провере.
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одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства,
координира, бира
вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже
у раду, вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад.

скраћивање разломака
уводити на основу
особине количника да
се он не мења када се и
дељеник и делилац
помноже, односно
поделе истим бројем
различитим од нуле.
Скраћивање разломака
до несводљивог
повезати са познатим
поступком налажења
највећег заједничког
делиоца бројиоца и
имениоца.
Упознати ученике са
различитим начинима
упоређивања разломака.
Увођење децималног
записа разломка и
њихово приказивање на
бројевној полуправи
повезати са мерењем
дужине, масе и
запремине течности,
коришћењем примера
из свакодневног
живота. Превођење
разломака у децимални
запис започети са
разломцима који се
могу свести на
децималне разломке, а

након тога увести и
појам периодичног
децималног записа.
Сабирање и одузимање
разломака увести
свођењем на заједнички
именилац, с тим што на
почетку не треба
инсистирати на
најмањем заједничком
садржаоцу. Множење
разломака најлакше је
илустровати на
квадратној мрежи нпр.
преко површине
правоугаоника.
Пре дељења разломака
упознати ученике са
појмом реципрочне
вредности разломка и
природног броја. Само
дељење увести помоћу
једноставник примера
дељења разломка
природним бројем и на
крају уопштити да је
дељење разломком исто
што и множење
његовом реципрочном
вредношћу. Код
сабирања, одузимања и
множења децималних
бројева користити
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аналогију са извођењем
истих операција са
природним бројевима.
Код дељења увести
прво дељење
децималног броја
природним, а након
тога,показати како се
дељење децималних
бројева своди на
претходни случај.
Упознати ученике са
чињеницом да особине
рачунских операција
које су важиле у скупу
природних бројева,
важе и у скупу
разломака.
Приликом обраде
једначина и неједначина
треба се задржати на
једноставнијим
примерима. Веома
важан део ове теме су
проблемски- текстуални
задаци, помоћу којих се
подстиче развој
логичког начина
мишљења.
Ученике оспособити да
процентни запис
разломка, артиметичку
средину и размеру
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Идентификује
оснoсиметричну фигуру и

Активно се
укључује у
356

Подстиче,
осмишљава,

повежу са проблемима
из свакодневног
живота.
Увођење процентног
записа разломка
пожељно је одбрадити
кроз визуеле представе
на дијаграмима и кроз
ситуације у којима се
проценат појављује, као
што су израчунавање
снижења или
поскупљења неког
производа, најпре за
25%, 50% и 75%, а
након разумевања појма
и концепта, и за било
коју другу вредност.
Аритметичку средину је
пожељно обрадити и
вежбати на конкретним
примерима .
Важно је шравилно
формирање и
разумевање појма
размере. Оспособити
ученике за њено
коришћење у пракси.
Резултате истраживања
ученици треба да
представљају графички.
Код увођења појма осне
симетрије од велике

ОСНА
СИМЕТРИЈА

5 3 8

одреди њену осу симетрије;
Симетрично преслика
тачку, дужи једноставнију
фигуру користећи
геометријски прибор;
Конструише симетралу
дужи и симетралу угла и
примењује њихова својства;
Конструише праву која је
нормална на дату праву или
јепаралелна датој правој.

процес
истраживања и
учењапосматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног
и прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у
раду,
стиче
способност
изражавања
математичким
језиком решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке
и писмене
провере.
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помаже, партнер у
дијалогу, партнер
у активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише,
разговара, указује,
уважава труд (у
складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује,
информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава,
одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства,
координира, бира
вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже
у раду, вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад.

важности су: примери
који се ученицима дају
на непосредно
посматрање и
експериментисање и
питања која ученицима
постављамо како би
дошли до њихових
основних представа о
најважнијим
карактеристикама осне
симетрије. Примере са
осном симетријом
започети на квадратној
мрежи са осам
симетрија које су
идентичне са линијама
мреже, са циљем да
ученици самостално
дођу до основних
особина осне симетрије,
а затим прећи на
примере без квадратне
мреже. Појам
осносиметричне фигуре
се такође усваја
интуитивно.
Ученике научити да
користећи геометријски
прибор, конструишу
симетралу дужи,
симетралу угла,
нормалу из тачке на

ШКОЛСКИ
ПИСМЕНИ
ЗАДАЦИ

0 8 8

Решава задатке. Прати рад
Примењује
ученика.
стечена знања
Вреднује
примењена
знања.
Указује на грешке
изаједно са
ученицимаотклања
исте.

праву и примене
њихове особине у
проблемским задацима.
Кроз припремљене
задатке, прилагођене
индивидуалним
могућностима ученика
сагледати како су
ученици усвојили
пређено градиво.

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА(годишњи фонд часова 72 )
ЦИЉ:Циљ наставе биологије је да ученици изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошким
процесима развију одговоран однос према себи и природи, да разумеју значај биолошке разноврсности и потребу за
одрживим развојем.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА

Порекло и
разноврсност
живота

34

ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
По завршетку теме ученик
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА
ће бити у стању да:
− истражује особине живих слуша,запажа, предаје,пита,
бића по познатој процедури уочава,црта,
посматра,
и
води
рачуна
о закључује
даје упутства,
безбедности током рада
анализира,
− групише жива бића у 5
бележи,црта
царстава према њиховим
заједничким особинама
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НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
презентација новог
садржаја
-коришћење различитих
наставних метода
-анализирати и
вредновати рад ученика
-пратити постигнућа
путем усмених и

писмених задатака
Јединство грађе
и функције као
основа живота

11

Наслеђивање и
еволуција

7

идентификује
основне
прилагођености спољашње
грађе живих бића на услове
животне
средине,
укључујући
и
основне
односе
исхране
и
распрострањење
− једноставним
цртежом
прикаже биолошке објекте
које посматра и истражује и
означи кључне детаље
− прикупља
податке
о
варијабилности организама
унутар
једне
врсте,
табеларно и графички их
представља
и
изводи
једноставне закључке
− разликује наследне особине
и особине које су резултат
деловања
средине,
на
моделима из свакодневног
живота
− поставља
једноставне
претпоставке,
огледом
испитује утицај срединских
фактора на ненаследне
особине живих бића и
критички
сагледава
резултате
користи доступну ИКТ и
другу опрему у
истраживању, обради
−

слуша,запажа, предаје,пита,
уочава,црта,
објашњава,црта,
закључује
тумачи,слуша

презентација новог
садржаја
-подстицати ученике на
размишљање и
логичко закључивање

слуша,уочава.
бележи,
размишља

-презентација новог
садржаја
-подстицати ученике на
размишљање и
логичко закључивање
-створити повољну климу
у одељењу
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предаје,црта,
бележи,тумачи,
слуша

Живот у
екосистему

12

Човек и здравље

8

података и приказу резултата
− доведе у везу промене у
спољашњој
средини
(укључујући утицај човека)
са губитком разноврсности
живих бића на Земљи
− направи
разлику између
одговорног и неодговорног
односа
према
живим
бићима у непосредном
окружењу
− предлаже акције бриге о
биљкама и животињама у
непосредном
окружењу,
учествује у њима, сарађује
са осталим учесницима и
решава
конфликте
на
ненасилан начин
-илуструје примерима
деловање људи на животну
средину и процењује
последице таквих дејстава
− идентификује
елементе
здравог начина живота и у
односу на њих уме да
процени сопствене животне
навике и избегава ризична
понашања

слуша,уочава.
бележи,
размишља

предаје,пита,
посматра,
даје упутства,
анализира,
бележи,црта

презентација новог
садржаја
-подстицати ученике на
размишљање и
логичко закључивање

слуша,уочава.
бележи,
размишља

предаје,пита,
посматра,
даје упутства,
анализира

-презентација новог
садржаја
-подстицати ученике на
размишљање и
логичко закључивање
-пратити постигнућа
путем усмених и
писмених задатака
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – годишњи фонд часова 72
ЦИЉ:наставе и учења технике и технологије је да ученик развијајући техничко-технолошку писменост буде прилагођен друштвеним и
економским променама, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и
технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

ТЕМА/ОБЛАС
Т
1.Животно и
радно
окружење

БР.
ИСХОДИ
ЧАСОВА По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:
об.+веж.
3+3=6
Правилно и безбедно користи
техничке апарате и ИКТ
уређаје у животном и радном
окружењу;
Организује радно окружење у
кабинету;
Описује улогу технике ,
технологије и иновација, у
развоју заједнице и њихово
повезивање;

Наводи занимања у области
технике и технологије

2.Техничка и
дигитална
писменост

8+8=16

Самостално црта скицом и
техничким цртежом
једноставан предмет;

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
Препознају
природне
ресурсе и
њихову
ограниченост у
коришћењу;
Знају мере
заштите за
обнову и
унапређење
животног
окружења;
примењују мере
заштите и
средстава за
личну заштиту
при раду
Стичу основно
техничко и
информатичко
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Подстиче ученике да
комуницирају
језиком технике;
Развија стваралачко
и критичко
мишљење
Указује на значај
наставе технике и
технологије у циљу
стицања техничке
културе и
упознавање
одређених знања о
техничким уређајима
који нас окружују

Уводи ученике у
свет технике и
техничког цртања;

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
/излагање,вербална
метода, метода
разговора,
демонстративна
метода/фронтални
и индивидуални
рад

/вербална,
текстуална меода,
илустративна,

правилно чита технички
цртеж; преноси податке
између ИКТ уређаја; користи
програм за обраду текста и
обрађује дигиталну слику;
користи интернет

3.Ресурси и
производња

7+13=20

Повезује својства природних
материјала са применом;
објашњава технологију
обраде и прераде дрвета,
папира, коже, текстила;
правилно користи алате за
обраду материјала;
Самостално израђује

васпитање и
образовање;
сазнају основни
концепт
информационо
комуникациони
х технологија;
упознају рад са
једним од
оперативних
система и
неколико
коришћених
програма;
развију
психомоторне
способности и
прецизност у
цртању;комуниц
ирају језиком
технике
Разумеју
технолошке
процесе и
производе
различитих
технологија;
стичу ране
навике и
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развија код ученика
прецизност у
техничком цртању;
подстиче ученике да
комуницирају
језиком технике

графичка,
демонстративна/
Фронтални и
ниндивидуални
рад/

На основу разних
особина материјала
обабира материјал за
модел и макету;
развија код ученика
психомоторне
способности;
упознаје ученике са

/вербална,
демонстративна
метода,
производно-радна/
Фронтални,
индивидуални рад,
рад у паровима,
групни/

једноставне моделе

4.Саобраћај

8+6=14

Правилно се понашају као
пешаци и возачи бицикла;
користе заштитну опрему за
управљање бициклом;
разликују безбедно од
небезбедног понашања у
саобраћају

оспособљавају
се за сарадњу и
тимски рад;
препознају
природне и
вештачке
материјале; на
основу
физичких,
хемијских,
механичких и
технолошких
својстава
одабирају
одговарајући
материјал за
модел или
макету
Стицање
основних знања
из саобраћајно
техничке
културе;
савладавање
технике вожње
бицикла и
учешћа пешакау
саобраћају;
стицање знања о
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природним и
вештачким
материјалима као и
начином њихове
обраде

Уводи ученике у
свет саобраћајно
техничке културе;
развија код ученика
саобраћајну
писменост;
оспособљава
ученике за правилну
вожњу на
саобраћајном
полигону

/вербална и текст
метода, разговор,
илустративна,
демонстративна/
Фронтални и
индивидуални рад

5.Конструкторс
ко моделовање

0+14=14

Одабира алате и материјале за
израду предмета; ручно
израђује једноставније
предмете; активно учествује у
раду пара или групе;
самостално представља идеју,
поступак израде и готов
модел

саобраћајној
сигнализацији и
употреби
информационих
технологија у
савременом
саобраћају
Развијање
психомоторних
способности;
стицање радних
навика и
оспособљавање
за тимски рад;
стицање знања
за коришћење
мерних
инструмената;
развијају
прецизност у
раду, упорност
и истрајност;
схватају
законитости
природних
наука;
примењују мере
заштите на раду
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Подстиче уенике на
самосталан рад;
организује групни
рад и рад у пару;
развија стваралачко
и критичко
мишљење; одабира
материјале за израду
макете

/демонстративна
метода, графичка,
производно-радна,
/фронтални,
индивидуални, рад
у паровима, рад у
групи/

ПРЕДМЕТ:

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Циљ

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну
комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за
решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.

Годишњи фонд часова

36 часова

365

Број
ТЕМА/ОБЛАСТ
часова

ИСХОДИ
По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
наведе примену информатике
и рачунарства у савременом
животу
− познаје основне врсте и
компоненте ИКТ уређаја и
правилно их коришсти
− разликује хардвер, софтвереи
сервиса
− прилагоди радно окружење
кроз основна подешавања
− креира дигиталнe сликe и
примењује основне акција
едитовања и форматирања
− креира текстуални документ и
примени основне акције
едитовања и форматирања
(самостално и сараднички)
− примени алате за снимање и
репродукцију аудио и видео
записа
− креира,едитује и форматира
мултимедијалне презентације
(самостално и сараднички)
-сачува и организује податке
и разликује основне типове
датотека
−

1. ИКТ

9

Активности у образовно
васпитном раду
Ученика
Наставника
-слуша
-посматра
-уочава
- разуме
примере
-закључује
- решава
једноставније
задатке
-процењује
примену
наученог у
другим
предметима
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Планира,
осмишљава,
објашњава,
упућује,
подстиче,
демонстрира,
коригује,
бележи, даје
упутства,
усклађује инд.
рад са
способностима
ученика,
мотивише,
охрабрује, даје
повратне
информације,
користи
различите
методе, развија
слободно и
креативно
мишљење

Начин и поступци остваривања рада

Навођење примера примене ИКТ-а и
дискусија о искуствима у коришћењу
дигиталних уређаја. Објашњење појмова
ИКТ, хардвер, софтвер.
Увођење појма оперативни систем,
радна површина, икона и пречица кроз
повезивање претходног искуства
ученика у коришћењу диг. уређаја.
Намена Контролне табле, начин
покреања и основна подешавања
Кроз конкретне примере уводи се појам
датотеке, врсте датотека и начин
организовања података.
Креирање и уређивање дигиталних
слика/ цртежа коришћењем
расположивих алата изабраног програма.
Одабир писма, примена основних алата
за уређивање и обликовање текста,
увежбавање чувања и штампања
документа.
Демонстрација употребе уређаја и
примена основних техника при снимању
и репродукцији звука.
Примена основних алата за уређивање и
обликовање садржаја мултимедијалних

презентација
● теоријске основе у кратким цртама,
кроз упутства за реализацију задатака,
објашњења
основних појмова, концепата,
стратегија у циљу развијања
поступности, препознавања и
установљавања личнихстратегија учења
код ученика;
● практичанрад у паровима,
групамаили индивидуално,кроз
примере из свакодневног живота,
проблеме из предмета које изучавају у
школиили реалних ситуација
Број
ТЕМА/ОБЛАСТ
часова

2. Дигитална
писменост

5

ИСХОДИ
По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
– исправно реагује у
потенцијално небезбедној
ситуацији у коришћењу ИКТ
уређаја;
– разликује безбедног од
небезбедног, пожељно од
непож. понашања на интернету
и исправно реагује у контакту
са непримереним садржајем
или са непознатим особама
путем интернета
– приступа интернету,

Активности у образовно
васпитном раду
Ученика
Наставника
-слуша
-прати
-посматра
-уочава
- размишља о
решавању
проблемских
ситуација на
интернету
- решава
једноставније
367

Планира,
осмишљава,
објашњава,
упућује,
подстиче,
демонстрира,
коригује,
бележи, даје
упутства,
усклађује инд.
рад са

Начин и поступци остваривања рада

Демонстрација функција антивирусног
програма и заштитног зида
Анализа материјала од ког су
направљени ИКТ уређаји, могућност
рециклаже
Разговор о сајтовима претраживача и
начинима претраге
Увођење појма ауторских права и
навођење основних лиценци
На унапред припремљеном скупу веб
страна кроз дискусију о процени

самостално претражује и
проналази информ. и
преузимање на свој уређај и
критички приступ
информацијама
– спроводи поступке за
заштиту личних података и
приватности на интернету
– разуме значај ауторских
права
– препозна ризик зависности од
технологије и доводи га у везу
са здрављем и временом које
проводи у раду са технологијом
и на интернету

Број
ТЕМА/ОБЛАСТ
часова

ИСХОДИ
По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
-изводи скуповне операције

ситуације
-процењује
примену
наученог у
дигиталном
свету

способностима
ученика,
мотивише,
охрабрује, даје
повратне
информације,
користи
различите
методе,
ради на
развијању
свести о
опасностима на
интернету,
ради на
развијању
свести о
добрим и
лошим
странама
интернета

Активности у образовно
васпитном раду
Ученика
Наставника
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информација пронађених на интернету
подстиче се развој критичког мишљења
ученика
Организовање квизова и радионица за
утврђивање и понављање правила
понашања на интернету и симулација
небезбедних ситуација, упућивање на
пожељно реаговање у датим
ситуацијама
● теоријске основе у кратким цртама,
кроз упутства за реализацију задатака,
објашњења основних појмова,
концепата, стратегија у циљу развијања
поступности, препознавања и
установљавања личних
стратегија учења код ученика;
● практичан рад у паровима, групама
или индивидуално, кроз примере из
свакодневног живота, проблеме који
симулирају ситуације и проблеме из
предмета које изучавају у школи или
реалних ситуација из живота

Начин и поступци остваривања рада

3. Рачунарство

16

уније, пресека, разлике и
правилно употребљава
одговарајуће скуповне разлике
– схвати математичко-логички
смисао речи „и”, „или”, „не”,
„сваки”, „неки”, израза
„ако...онда”
– зна алгоритме аритметике
(сабирања, множења, дељења с
остатком, Еуклидов алгоритам)
и њихово интерпретирање
– наведе редослед корака у
решавању једноставног
логичког проблема
– креира једноставн рачунарски
програм у визуелном окружењу
– сврсисходно примењује
програмских структура и
блокова наредби
– користи математичке
операторе за израчунавања
– објасни сценарио и алгоритам
пројекта
– анализа и дискутује програм
– проналази и отклања грешке
у програму

-слуша
-посматра
-уочава
-ради вежбе
- закључује
- разуме
примере
- решава
једноставније
задатке
- креира
рачунарски
програм
-исправља
грешке
-примењује
научено у
решавању
проблема из
других
предмета
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Планира,
осмишљава,
објашњава,
упућује,
подстиче,
демонстрира,
коригује,
бележи, даје
упутства,
усклађује инд.
рад са
способностима
ученика,
мотивише,
охрабрује, даје
повратне
информације,
користи
различите
методе

Демонстрација готове анимације и
рачунарске игре
Упознавање са корацима у решавање
једноставних проблем. задатака и
повезивање процеса програмирања и
коначног производа
Увођење појма алгоритма,
математичко-логичких појмова
коришћењем примера из текућих
садржаја
Усвајање елемената дедуктивног
закључивања
Уочавање примера функцијских
зависности у разним областима
Објашњавање проблема речима,
дефинисање сваке појединачне
инструкције и поступак ређања
блокова, блок наредби
Демонстрирање на примеру техника:
креирање пројекта, једноставна
подешавања, задавање изабраног
кретања или понашања, чување
пројекта, модификација
Анализа различитих структура и
примена у појединим ситуацијама
● теоријске основе у кратким цртама,
кроз упутства за реализацију задатака,
објашњења основних појмова,
концепата, стратегија у циљу развијања

поступности, препознавања и
установљавања личних
стратегија учења код ученика;
● практичан рад у паровима, групама
или индивидуално, кроз примере из
свакодневног живота, проблеме који
симулирају ситуације и проблеме из
предмета које изучавају у школи или
реалних ситуацијаиз живота
Број
ТЕМА/ОБЛАСТ
часова
4. Пројектни
задатак

6

ИСХОДИ
По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
-сарађује са осталим члановима
групе у одабиру теме.
Прикупљању и обради
материјала у вези са темом,
формулацији и представљању
резултата и закључака
- одабира и примењује технике
и алате у складу са фазама
реализације пројекта
- наведе кораке и опише
поступак решавања пеојектног
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

Активности у образовно
васпитном раду
Ученика
Наставника
-слуша
-посматра
-уочава
- разуме
примере
- решава
једноставније
задатке
-исправља
грешке
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Планира,
осмишљава,
објашњава,
упућује,
подстиче,
демонстрира,
коригује,
бележи, даје
упутства,
усклађује инд.
рад са
способностима
ученика,
мотивише,
охрабрује, даје
повратне

Начин и поступци остваривања рада

Ученици заједно са наставником
пролазе кроз све фазе рада на
пројектном задатку, при чему
наставник наглашава сваки корак,
објашњава, иницира дискусију и
предлаже решења. Акценат је на
постицању иницијатива и
креативности, успостављању
сарадничких и вредносних ставова код
ученика.Пројектни задаци се баве
темама из школског или свакдневног
живота: израда интервјуа или чланака,
израда упутства или туторијала,
правила понашања и представљање
радова на огласној табли, школском
часопису..

информације,
користи
различите
методе

371

ТЕМА/ОБЛАСТ

1. ИКТ

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМЕТЕНЦИЈЕ
Компетенција за целоживотно учење
- Ученик уме да планира време за учење и да организује процес учења и управља њим.
- Ефикасно користи различите стратегије учења, прилагођава их природи градива и циљевима учења.
- Уме да проценисопствену успешност у учењу; идентификује тешкоће у учењу и зна како да их превазиђе.
Рад с подацима и информацијама
- Користи информационе технологије за чување, презентацију и основну обраду података.
- Пореди различите изворе и начине добијања података, процењује њихову поузданост и препознаје неке од
могућих узрока грешке
- Разликује јавне и приватне податке, упознат је са основним правилима чувања приватности података.
Дигитална компетенција
- Претражује, процењује релевантност и поузданост, анализира и систематизује информације у
електронском облику користећи одговарајућа ИКТ средства (уређаје, софтверске производе и електронске
услуге).
- Помоћу ИКТ представља, едитује и форматира информације користећи на ефикасан начин могућности
датог ИКТ средства.
- Приликом решавања проблема бира одговарајућа ИКТ средства
Решавање проблема
- Ученик проналази/осмишљава могућа решења проблемске ситуације.
- Ученик упоређује различита могућа решења проблемске ситуације сходно релевантним критеријумима,
објашњава шта су предности и слабе стране различитих решења.
- Ученик припрема примену изабраног решења, прати његову примену усклађујући се са новим сазнањима
које стиче током примене датог решења и успева да реши проблемску ситуацију.
- Ученик вреднује примену датог решења, идентификује његове добре и слабе стране и формулише
препоруке за наредно искуство са истим или сличним проблемским ситуацијама.
Сарадња
- Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, усаглашавању и остварењу заједничких
циљева.
- Активно слуша и поставља релевантна питања поштујући саговорнике и сараднике, а дискусију заснива на
аргументима.
- Конструктивно доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима и при томе поштује друге као
равноправне чланове групе.
- Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групног рада на одговоран, истрајан и креативан
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-

-

начин.
Учествује у критичком, аргументованом и конструктивном преиспитивању рада групе и доприноси
унапређењу рада групе.
Естетичка компетенција
Анализира и критички вреднује дигитални производ у контексту естетике и корисничког доживљаја.
Предузимљивост и предузетничка компетенција
Исказује и заступа своје идеје, утиче на друге кроз развој вештине јавног говора, преговарања и решавања
конфликата.
Поставља адекватнеи реалне циљеве процењујући и прихватајући ризике; планира ресурсе и управља
њима (знања и вештине, време, новац, технологије и други ресурси) и усредсређен је на постизање циљева.
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ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ-годишњи фонд часова 72+54 (обавезне физичке
активности)
ЦИЉ: Циљ наставе и учења 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 правилногни редовног
физичког вежбања у савременим условима живота и рада
Број часова
Исходи : по
Активности
Ред Садржаји програма
завршетку разреда
Начин остваривања
УГ/В
број
ТЕМА
ученик ће бити у
ОГ
У
Ученика
Наставника садржаја
Г/ПР
стању да :
Уме да упореди
Активно учешће у Снимање
Методе рада :вербална
резултате иницијалног тестирањима и
иницијалног и и демонстрације;
и финалног тестирања разумевање
финалног
Наставна средства
и разуме потребу
потребе
стања,
:вага,
тестирања. Примењује тестирања због
евиденција
висиномер,метар,медиц
1.
комплексе простих и
праћења телесног резултата,
инка 4 кг,штоперица,
Мерење телесног
8
8 општеприпремних
развоја и
упоређивање
лењир,клупица 60
развоја и физичких
вежби.
физичких
и
цм,штоперица.
способности
способности.
планирањеза
Облик рада :
наредну
фронтални, групни,
наставну
индивидуални
годину.
2.
Атлетика :
Упознавање са
Демонстраци- Вежбалиште отвореног
Користи и комбинује
техникама трчања ја и
типа или сала.
достигнути ниво
и активно учешће објашњавање Методе рада: трчања
2
3
5 усвојене технике
у наставним и
техника
вербална
кретања у спорту и
ваннаставним
атлетике.
- демонстрације
свакодневном животу облицима рада
(кратке, средње и
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бацања

2

3

5

дуге пруге, крос)
Доводи у везу развој
Упознавање са
физичких способности техником бацања
са атлетским
кугле.
дисциплинама.

Упознавање са
техникама
скокова.

Скокови
2

3.

Рукомет:

8

5

16

7

24

Игре на снегу :
4.

5.

1

Борилачки
спортови

1

2

1

3

2

Наставна средства :
лоптице 200 гр, кугле
за бацање од 2 и 4 кг
Методе рада :
вербалана
демонстрације
Струњаче, ластиш,
доскочиште за скок у
вис

Социјализација кроз
колективне спортове.
Користи елементе
технике у игри
-примењује основна
правила у игри
- учествује на унутар
одељењским
такмичењима
Ученик схвата
потребу за физичким
активностима у
зимским условима.

Упознавање са
техникама
вођења, додавања,
бацања лопте на
гол, основама
тактике.

Активним
учешћем стварају
позитиван став о
зимским
спортовима.
Ученик схвата да су
Кроз вежбање
борилачки спортови
развија позитиван
потребни због развоја став о борилачким
физичких способности спортовима.
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Праћење и
поштовање
индивидуални
х разлика.

Наставна средства :
лопте, голови, мреже.
Методе рада –
вербална,
демонстрације
-облик рада –
фронтални, групни,
индивидуални

Организује
рад на
отвореним
теренима.

Зимска одећа, санке,
клиско

Утиче на
ученике у
формирања
правилног

Вежбалиште
затвореног типа.
Методе рада –
демонстрације

и због сузбијања
агресивности.

Спортска
гимнастика :

8

9

17

6.

7.

8.

Упознавање са
планом и
програмом :

Здравствено
васпитање

1

1

Одржава стабилну и
динамичку равнотежу
у различитим
кретањима, изводи
ротације тела
- користи елементе
гимнастике у
свакодневним
ситуацијама и игри

Испуњавају
потребу за
различитим
облицима
кретања.

Ученик добија
информације о
садржајима рада у
наредној школској
години

Стицање и
развијање свести
о потреби здравља
и чувања здравља.

Ученик наведе
примере утицаја
физичког вежбања на
здравље,

Ученици активно
учествују у свим
предвиђеним
облицима рада
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односа према
борилачким
спортовима.
У току рада
наставник
усмерава
ученика на
самостално
извођење
вежби како би
сам кориговао
вежбе.

Наставник
даје
информације
везане за
значај и
суштину
наставе
физичког
васпитања.
Наставник
врши
иницијална и
финална

- вербална

Наставна средства :
струњаче, одскочна
даска, козлић, разбој,
ниска греда.
Облик рада :
индивидуални, групни
Методе рада : вербална
- демострације

Облик рада :
фронтални
Методе рада : вербална

Реализовање кроз
редовне часове
Физичке и здравствене
културе и кроз часове

- разликује здраве и
нездраве начине
исхране
- примењује
здравственохигијенске мере
- препозна врсту
повреде
- правилно реагује у
случају повреде
- чува животну
средину током
вежбања

377

везаних за наставу
Физичке и
здравствене
културе и
часовима
обавезних
физичких
активности.

тестирања,
Обавезних физичких
прати развој
активности.
ученика,
планира и
реализује
предвиђене
садржаје,
води рачуна о
индивидуални
м разликама.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – годишњи фонд часова 72
ЦИЉ: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
развијању стартегије 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.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАС
ОВА

1.Ich, du, wir…
Уводна тема
Поздрављање,
телефонски
бројеви,
представљањеосо
ба,исказивање
адресе и места
становања,
давање и
тражење
основних
информација о
себи и другима
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ИСХОДИ
Позавршеткутеме
ученикћебити у
стањуда:
По завршеној
теми/области
ученици су у
стању да у
усменој и
писменој
комуникацији:
- поздраве и
отпоздраве
примењујући
најједноставнија
језичка средства;
- разумеју кратка и
једноставна
упутства и налоге
и реагују на њих
- броје од 1 до
1000

УЧЕНИКА

активноучество
вање у причању
- слушање и
читање кратких
и устаљених
израза
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- анализирање
- саопштавање
-истраживање
тражењеинформ
ација
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АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

Посматрање и праћење,
усменапроверакрозиграњеулога
у паровима, симулације у
паровима и групама, задаци у
раднојсвесци, тестовивештина и
различитетехникеформативного
цењивања.
-организацијарада
-руковођењенаставнимпроцесом
-читањетекста(иликоришћење
ЦД-а)
-вођењеразговора /дискусије
-подстицањеучениказарад и
стваралачкоистраживање
-помоћученицима у раду
-пружањеподршкезаради
охрабривање
-истицањеновихпојмова

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
У
начинуостваривањаса
држајакористићеседиј
алошка и
монолошкаметода;
- текстметода;
учењепутемрешавања
проблема;
- стваралачкоучење;
- кооперативно,
тимско и
групноучење;
-индивидуални и
фронталниначинрада
-певање у групи
- повезивање речи и
кратких реченица са

2. Bei uns zu
Hause
Описивање
простора
становања;
представљање и
описивање
домаћих
животиња;
представљање
држава, градова и
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- тражи и пружи
основне
информације у
вези са
количинама и
бројевима
- представе себе и
своју породицу
-траже и дају
обавештења,разум
е јасно постављена
једноставна
питања личне
природе и
одговара на њих
- наведу своју
адресу становања,
-отпевајупесмицу.
- опишу стан и
собу,
-користе називе за
боје, земље и
језике,
-- препознају и
представе кућне
љубимце/домаће
животиње,
- разумеју кратка и
једноставна

сарадњасаостал
имученицима
- усмено и
писменоизража
вање
- причање
- вежбање
-анализирање
-примењивање

-праћење и
вредновањерадаученика

сликама

активноучество
вање у причању
- описивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- анализирање
- саопштавање

Посматрање и праћење,
усменапроверакрозиграњеулога
у паровима, симулације у
паровима и групама, задаци у
раднојсвесци, тестовивештина и
различитетехникеформативного
цењивања.
-организацијарада
-руковођењенаставнимпроцесом
-читањетекста (иликоришћење
ЦД-а)

У
начинуостваривањаса
држајакористићеседиј
алошка и
монолошкаметода;
- текстметода;
учењепутемрешавања
проблема;
- стваралачкоучење;
- кооперативно,
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језика који се
говоре у тим
државама

упутства и налоге
и реагују на њих,
-разуме
једноставна и
пажљиво исказана
правила понашања
и реагује на њих
- тражи, разуме и
даје једноставне
исказе којима се
изражава
припадање/неприп
адање,
поседовање/непосе
довање и реагује
на њих
- разумеју и дају
једноставне исказе
у вези са
осећањима,
потребама и рагују
на њих
-изразе основне
потребе , осете и
осећања кратким и
једноставним
језичким
средствима
- разумеју, траже и

-истраживање
тражењеинформ
ација
сарадњасаостал
имученицима
- усмено и
писменоизража
вање
- причање
- вежбање
-анализирање
-примењивање
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-вођењеразговора /дискусије
-подстицањеучениказарад и
стваралачкоистраживање
-помоћученицима у раду
-пружањеподршкезаради
охрабривање
-истицањеновихпојмова
-праћење и
вредновањерадаученика

тимско и
групноучење;
-индивидуални и
фронталниначинрада;
-класирање и
упоређивање (по
количини, облику,
боји, годишњим
добима, волим/не
волим,
компарације...).

3. Fertigkeitstraining
Увежбавање све
четири језичке
активности
(читање,слушање
, писање и говор)

4.Alltägliches
Разговарање о
намирницама,
омиљеној

2

дају основне
информације о
себи и другима,
- представе град и
државу из које
долазе,
- представе државе
и главне градове
тих држава,
--отпевајупесмицу.
-разумеју текст на
основу слушања
или читања,
-умеју да користе
једноставна
лексичка и
граматичка
средства и
одговоре усмено
или писмено на
постављени
задатак.

- разумеју
једноставне исказе
који се односе на
изражавање

писмено и
усмено
изражавање
- излагање
-слушање
- запажање
- закључивање
- повезивање
градива

активноучество
вање у причању
- описивање
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организација рада
-руковођење наставним
процесом
-читање текста (или коришћење
звучне читанке)
-вођење разговора /дискусије
-подстицање ученика за рад и
стваралачко истраживање
-помоћ ученицима у раду
-пружање подршке за ради
охрабривање
-упућивање ученика на изворе
сазнања/литературу
-праћење и вредновање рада
ученика
организацијарада
-руковођењенаставнимпроцесом
-читањетекста
(иликоришћењезвучнечитанке)

- текст метода;
-метода писања
- учење путем
решавања проблема;
-индивидуални начин
рада;

У
начинуостваривањаса
држајакористићеседиј
алошка и

храни,школском
прибору,одевним
предметима,
недељном плану
рада

19

допадања /
недопадања,
слагања /
неслагања и
реагује на њих
- тражи мишљење
и изражава
допадање и
недопадање
једноставним
језичким
средствима
-умеју да на
једноставан начин
наруче јело и / или
пиће у
ресторану/на
киоску брзе хране,
-уочавају
сличности и
разлике у начину
исхране у земљама
циљне културе и
код нас,
- препознају и
именују школски
прибор/ одевне
предмете,
- воде кратке

- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- анализирање
- саопштавање
-истраживање
тражењеинформ
ација
сарадњасаостал
имученицима
- усмено и
писменоизража
вање
- причање
- вежбање
-анализирање
-примењивање
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-вођењеразговора /дискусије
-подстицањеучениказарад и
стваралачкоистраживање
-помоћученицима у раду
-пружањеподршкезаради
охрабривање
упућивањеучениканаизворесазна
ња/литературу
-праћење и
вредновањерадаученика

монолошкаметода;
- текстметода;
учењепутемрешавања
проблема;
- стваралачкоучење;
- кооперативно,
тимско и
групноучење;
-индивидуални и
фронталниначинрада;
- писање краћих
текстова, честитки и
разгледница;

дијалоге
изажавајући молбу
и захтеве,
- учтиво поставе
питања,
- упути позив на
заједничку
активност;
- читају краће
једноставне
текстове (глобално
и селективно
читање),
- искаже и
прихвати
захвалност на
једноставан начин
- разумеју
једноставне исказе
који се односе на
слободно време,
Разуме
једноставне исказе
о уобичајеним и
тренутним
активностима и
способностима и
реагује на њих
- тражи и даје
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5.
DieersteKlassena

3

кратка и
једноставна
обавештења о
хронолошком
времену
- опишу дневни и
недељни распоред,
означе време,
-разумеју
једноставне
текстове којима се
описују
сталне/уобичајене
и тренутне радње,
-размене
информације које
се одоносе на дату
комуникативну
ситуацију,
-разумеју
једноставна
обавештења о
простору и
орјентацији у
простору и реагују
на њих
-отпевајупесмицу.
-процене
постигнућа везана

писмено
изражавање

-организација рада
-руковођење наставним
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- текст метода;
-метода писања

rbeit
Први писмени
задатак

за претходне теме,
-користе
једноставна
језичка средства

- излагање
- запажање
- закључивање
- повезивање
градива

процесом
-праћење и вредновање рада
ученика

- учење путем
решавања проблема;
-индивидуални начин
рада;

6. Fertigkeitstraining
Увежбавање све
четири језичке
активности
(читање,слушање
, писање и говор)

-разумеју текст на
основу слушања
или читања
-умеју да користе
једноставна
лексичка и
граматичка
средства и
одговоре усмено
или писмено на
постављени
задатак.

-писмено
изражавање
- излагање
- запажање
- закључивање
- повезивање
градива
- описивање

организација рада
-руковођење наставним
процесом
-читање текста (или коришћење
звучне читанке)
-вођење разговора /дискусије
-подстицање ученика за рад и
стваралачко истраживање
-помоћ ученицима у раду
-пружање подршке за ради
охрабривање
-упућивање ученика на изворе
сазнања/литературу
-праћење и вредновање рада
ученика

- текст метода;
-метода писања
- учење путем
решавања проблема;
-индивидуални начин
рада;

Укупно:

4
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ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Циљ: Циљ Верске наставе јесте упознавање ученика са православном хришћанском вером и сазнавања истини о Богу
као човековом твроцу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

I – УВОД

БР. ЧАСОВА
о утук

1

0

ИСХОДИ

-моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити настава
Православног
катихизиса у току 5.
разреда основне школе;

1

1. Упознавање
садржајa
програма и
начинa рада

моћи да уочи какво је
његово предзнање из
градива Православног
катихизиса обрађеног у
претходном циклусу
школовања.
II - РЕЛИГИЈА И
КУЛТУРА
СТАРОГ СВЕТА

2

1

3

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

Позавршеткутемеученикћебити
у стањуда:

бити мотивисан да
похађа часове
Православног
катихизиса.

2. Религија и
култура старог
света
3. Човек тражи
Бога
4. Религија и
култура старо
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.
Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Упознавање
ученика са
садржајем
предмета,
планом и
програмом и
начином
реализације
наставе
Православног
катихизиса;

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

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Катихизација као
литургијска делатностзаједничко је дело
катихете (вероучитеља)
и његових ученика.
Катихета (вероучитељ)
би требало стално да
има на уму да катихеза
не постоји ради
гомилања информација
(„знање о вери“), већ као
настојање да се учење и
искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у
живот кроз слободно
учешће у
богослужнбеном животу
Цркве.

легендама о
вечном животу.
Припремити
ученике за
сусредт са
Отрквањем
Истинитог Бога.

света

III - ОТКРИВЕЊЕ
- СВЕТ БИБЛИЈЕ

4. Божије
Откровење
5. Свето Писмо
(настанак, подела)
6. Откривење свет
Библије

моћи да именује неке
политеистичке
религије.
моћи да наведе неке
од карактеристика
политеистичких
религија и култура
старог века.
моћи да уочи да се
Бог откривао
изабраним људима за
разлику од паганских
божанстава;
моћи да објасни да је
рођење Христово
догађај који дели
историју на стару и
нову еру;
моћи да наведе неке
од библијских књига,
њихове ауторе и
оквирно време
настанка
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Развити код
ученика свест о
Богу као
личности која се
открива човеку
Упознати
ученике са
појмовима
Светог Предања
и Светог Писма;
Објаснити
ученицима узрок
и начин настанка
Библије

На почетку сваке
наставне теме ученике
би требало упознати
са циљевима и
исходима наставе,
садржајима по темама,
начином остваривања
програма рада, као и
са начином
вредновања њиховог
рада.
Врсте наставе
Настава се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
(35 часова)
- практична настава
(1 час)

моћи да разликује
Стари и Нови Завет
бити подстакнут да се
односи према Библији
као светој књизи;
5
IV - СТВАРАЊЕ
СВЕТА И
ЧОВЕКА
6. Стварање света
7. Стварањ човека
8. Прародитељски
грех
9. Човек изван
рајског врта

2

7

моћи да преприча
библијску причу о
постању и доживи је као
дело љибави Божије
моћи да увиди да је Бог
поред видљивог света
створио и анђеле
моћи да преприча
библијску приповест о
стварању човека и уочи
да је човек сличан Богу
јер је слободан
бити подстакнут на
развијање осећаја личне
одговорности према
природи;
моћи да наведе неке од
последица првородног
греха по човека и
читаву створену
природу;
моћи да преприча неку
од библијских прича до
Аврама;
моћи да повеже причу о
388

Место реализације
наставе

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Пружити
ученицима
знање да Бог из
љубави ствара
свет да би му
дао вечно
постојање;
Оспособити
ученике за
разумевање
посебности
улоге човека у
свету, као
сподне између
Бога и света.
Објаснити
ученицима повес
о првородном
греху и његовим
последицама;
Пробудити у
ученицима
осећај
одговорности за
свет који их
окружује.

- Теоријска настава се
реализује у
учионици;
- Практична настава се
реализује у цркве –
учешћем у
литургијском сабрању;
Дидактичко методичка
упутства за
реализацију наставе
Уводне часове требало
би осмислити тако да
допринесу међусобном
упознавању ученика,
упознавању ученика с
циљевима, исходима,
наставним садржајима,
али и тако да наставник
стекне почетни увид у то
каквим предзнањима и
ставовима из подручја
Православног
катихизиса, група
располаже.
Реализација програма
требало би да се одвија у
складу с принципима

Нојевој барци са
Црквом
бити подсаткнут на
послушност као изрз
љубави према Богу;

4
VСТАРОЗАВЕТНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА
10. Аврам и
Божији позив
11. Исак и његови
синови
12. Праведни
Јосиф 13. Мојсије
14. Пасха

0

4

моћи да наведе неке од
најважнијих
старозаветних личности
и догађаја

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

моћи да уочи везу
* повезују
старозаветних праотаца
и патријарха са Христом постојећа
моћи да исприча да
јеврејски народ
прославља Пасху као
успомену на излазак из
Египта
моћи да извуче моралну
поуку из библијских
приповести
моћи да препозна
старозаветне личности и
догађаје у православној
иконографији.
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знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Наставник
упознаје ученике
са старозаветном
личностима и
догађајима
Указати
ученициам на
везу између
старозаветних
личноси и
Христа.
Пружити
ученициам
знање о
старозаветном
мотивима у
иконографији.

савремене активне
наставе, која својом
динамиком подстиче
ученике на
истраживачки и
проблемски приступ
садрћајима тема. У току
реализације стављати
нагласак више на
доживљајно и
формативно а мање на
сазнајно и
информативно.

Квалитет наставе се
постиже када се
наставни садржаји
реализују у складу са
савременим
педагошким захтевима
у погледу употребе
разноврсних метода,
облика рада и
наставних средстава.
Имајући у виду
захтеве наставног
прогарама и
могућности
транспоновања
наставног садржаја у
педагошко дидактичка

VI - ЗАКОН
БОЖИЈИ

3

2

моћи да преприча
библијски опис
давања Десет Божијих
заповести Мојсију;

5

15. На гори Синају
16. Десет Божјих
заповести
17.Закон Божији
као педагог за
Христа

моћи да наведе и
протумачи на
основном нивоу Десет
Божијих заповести;
моћи да разуме да је
од односа према
Заповестима зависила
и припадност Божијем
народу;
бити подстакнут да
примени вредности
Декалога у свом
свакодневном животу.

VII МЕСИЈАНСКА

6

2

8

моћи да препозна на
слици Ковчег Завета и
Скинију и да у једној
реченици каже шта је
мана
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

решења, наставник би
требало да води
рачуна и о
психолошким
Објаснити
чиниоцима извођења
ученициам
наставе- узрааста
околности у
ученика, нивоу
којима је Бог дао психофизичког
Закон преко
развоја,
Мојсија;
интересовањима,
склоностима,
Пружити
способностима и
ученицима
мотивацији ученика.
основно знање о
томе да се кроз
заповести
Божије остварује У остваривању
заједница између савремене наставе
Бога и људи;
наставник је извор
знања, креатор,
Пружити
организатор и
ученицима основ координатор
за разумевање да ученичких активности
су Десет
у наставном процесу.
божијих
заповести водић Настава је успешно
припреме за
реализована ако је
Христове
ученик спреман да
заповести
Цркву схвати као
љубави.
простор за
остваривање своје
личности кроз
Упознати
заједничарење са

НАДА
18. „Земља меда и
млека“
19. Цар Давид
20. Соломон и
јерусалимски храм
21. Псалми
Давидови
22. Старозаветни
пророци
23. Месијанска
нада

моћи да именује
најважниије личности
јеврејског народа у
Обећаној земљи
моћи да уочи да је
Светиња над
светињама посебно
место Божијег
присуства
знати да је цар Давид
испевао Псалме у
славу Божију
моћи да наведе неке
од старозаветних
пророка
моћи да уочи да су
старозаветни пророци
најављивали долазак
Месије
увидети значај
покајања и молитве
као „жртве угодне
Богу“ на основу
одељака поучених и
пророчких књига
моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

ученике са
појмом „обећане
земље“ и њеним
значајем за
„изабрани народ
Божији“
Објаснити
ученициам
значај
старозаветне
Скинијје и
Хрмаа

ближњима и
Тројичним Богом који
постаје извор и пуноћа
његовог живота.
Евалуација наставе

Евалуацију наставе
(процењеивање
успешноти
реализације наставе и
остварености задатака
и исхода наставе)
наставник ће
Указати
ученицима на
остварити на два
улогу
начина:
- процењивање
старозаветних
царева и пророка реакције ученика или
прикупљањем
Указати
коментара ученика
ученицам на
путем анкетних
евалуационих
лепоту
листића;
Давидових
псалми
- провером знања које
ученици усвајају на
Објаснити
часу и испитивањем
ученициа појам
ставова;
Месије
Оцењивање
Предочити
Непосредно описно
специфичности
оцењивање ученика
библијског
може се вршити кроз:
текста и

савладао градиво
Православног
катихизиса у 5.
Разреду.

омогућити им да
доживе његову
сликовитост.

-усмено испитивање
- писмено испитивање
- посматрање
понашања ученика

Оквирни број часова
по темама
Увод- 1
Религија и култура
старог света- 3
Откривење- Свет
Библије- 4
Стварање света и
човека- 7
Старозаветна историја
спасења- 7
Закон Божији- 4
Месијанска нада- 8
Евалуација- 1+1
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ и задаци
Општи циљ предмета
Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице, проширивање
знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.
Задаци предмета
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског
живота кроз праксу;
-упознавање школских правила и процедура
- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела;
- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе;
-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења;
- обучавање техникама групног рада;
- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања.
НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈ
Упознавање основних елемената
програма

Сагледавање услова школског
живота

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су за
сваку радионицу
Анализира међународне и
домаће документе о заштити
људских права и права детета
- дијалози
- новински текстови
-извори из медија
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА
--размена мишљења о заједничким очекивањима,
потребама, захтевима и тешкоћама везаним за
остваривање програма грађансклог васпитања
-омогућавање слободе изражавања мишљења и ставова,
-оспособљавање за активно и одговорно учешће у
животу и раду школе и друштва,
-проширивање практичних знања о демократији, њеним
принципима и вредностима,
-схватање међусобне повезаности права, дужности,
правила и закона,
-обучавање техникама групног рада- група - тим
-слободно изражавање,
-упознавање школских правила и процедура
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу

-школа и окружење (разговор)
-праљење група

Избор проблема на коме ће се
радити

Сакупљање података о
изабраном проблему

-разговор
-прикупљање информација

-презентације група
-одабир наслова којима ће се бавити

-рад по групама
Активизам и партиципација –
план акције

.индивидуални рад

Јавна презентација плана акције

-презентација одрађених акција

Осврт на научено -евалуација

-трибина
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школе,
-развијање комуникацијских вештина,
-упознавање и вођење ученика са и кроз демократске
процедуре одлучивања како би дошли до заједничког
решења проблема за које се залажу
-слободно, демократско изражавање сопствених идеја,
-слободно аргументовање ставова и идеја
-подстицање ученика да креативно и дивергентно мисле
о могућим начинима за постизање њихових циљева,
-развијање комуникацијских вештина неопходних за
сарадничко понашање, аргументовање ставова и
изражавање мишљења,
-припремање ученика за различите ситуације са којима
се раније нису суочавали, као што су разговори са
представницима школе, локалне средине итд.
-да науче не шта да мисле, него како да мисле
-да активно и самостално учествују у свим
активностима,
-да разумеју суштину тимског рада-чија је специфичност
подела улога међу члановима тима, тако да свако обавља
само одређени вид активности, а сви заједно доприносе
решењу проблема на коме тим ради,
- боље разумевање нових и непознатих ситуација и за
ублажавање страха од непознатог, као ометајућег
фактора у различитим приликама јавног наступа.
упознавање свих структура школе, родитеља, са
оствареним резултатима програма
-развијање споеобности процењивања и критичког
мишљења о свом раду, раду групе и тима

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ
СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
р.б
теме

Назив теме

1.

ПОЛОЖАЈ И УЛОГА
ЧОВЕКА У ПРИРОДИ

2.

ОДГОВОРАН ОДНОС
ПРЕМА
ОДРЖИВОСТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3.

ИЗВОРИ И
ПОСЛЕДИЦЕ
ЗАГАЂИВАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Динамика
( месец)
Септембар –
децембар

Децембар –
Фебруар

Март – Април

Број часова:
О
Ут. Ук.
7

4

6

7

4

3

14

8

9

−
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Исходи:

Међупредметне
компетенције:

– повеже постојећа знања о природи и друштву
– разликује одговорно од неодговорног понашања човека
према природним ресурсима и опстанку живота на планети
Земљи.

– Компетенција за учење;
– естетичка;
– одговорно учешће;
– сарадња;
– комуникација.

– разликује одговорно од неодговорног понашања човека
према природним ресурсима и опстанку живота на планети
Земљи;
– зна шта су природна богаства,њихову поделу и значај;
класификацију.

– вештина сарадње;
– комуникација;
– решавање проблема;
– естетска компетенција;
– рад са подацима и
информацијама.

– разликује одговорно од неодговорног понашања човека
према природним ресурсима и опстанку живота на планети
Земљи
– зна шта су природна богаства, њихову поделу и значај;
класификацију
– наведе узроке настанка поплава и бујица и објасни
последице њиховог дејства;
– наведе поступке које ће предузети за време поплаве и
након ње;
– наведе примере утицаја човека на загађивање вода и
предвиђа последице таквог понашања;
– опише утицај човека на изумирање одређених биљних и
животињских врста;
– наведе примере за заштиту живог света на Земљи.

– компетенција за учење;
– комуникација;
– сарадња;
– дигитална комптенција;
– естетичка компетенција.

4
4.

БИОДИВЕРЗИТЕТБИОЛОШКА
РАЗНОВРСНОСТ

Мај – јун

1

5

−

−

– доведу у везу промене у спољашњој средини (укључујући
утицај човека) са губитком разноврсности живих бића на
Земљи;
– направе разлику између одговорног и неодговорног односа
према живим бићима у непосредном окружењу;
– предложе акције бриге о биљкама и животињама у непосредном окружењу, учествују у њима, сарађују са осталим
учесницима и решавају конфликте на ненасилан начин.

– одговоран однос према
околини;
– вештина сарадње;
– комуникација;
– решавање проблема;
– компетенција за учење;
– дигитална компетенција.

ПРОГРАМИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РЕДНИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
БРОЈ
1.
ЈЕЗИК

2.

БРОЈ ЧАСОВА
5

Граматика:
-врсте и облици речи(морфологија)
-падежи(значење и функција)
-реченица и њени делови
-сложена реченица(подела на просте)
-именице,заменице,бројеви (врсте и значења)
-придеви(служба у реченици.врсте придева,компарација)
-глаголи (лични и нелични глаголски облици)
Правопис:
-правописна правила

4

КЊИЖЕВНОСТ
-Јован Дучић: Поље
-Милутин Миланковић: Успомене,доживљаји сећања
-народно стваралаштво
-Иво Андрић: Мостови
-Вук С.Караџић:биографија ,стваралаштво

1
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4

3.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:
-семантичке вежбе
-синтаксичке вежбе
-лексичке вежбе
3
укупно:

12

БИОЛОГИЈА

5. разред – Додатна настава - Биологија

ОШ „14. октобар“ Драгинац
Р. бр.
Наставна тема
1.
Порекло и разноврсност живота

Обрада
17

Годишњи фонд часова: 36
Утврђивање
Укупно
5
22

2.

Јединство грађе и функције као основа живота

3

1

4

3.

Наслеђивање и еволуција

3

1

4

4.
5.

Живот у екосистему
Човек и здравље

2
2

1
1

3
3

додатне Циљ додатног рада је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и да продубе своја
знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим интересовањима,
способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самостални рад, развој логичког,
стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље самообразовање.
Методе рада
Демонстративна, монолошка, дијалошка
Облици рада
Фронтални, индивидуални, рад у пару
Наставна средства
Уџбеник, свеска, интернет, слике, схеме, табла
Циљ
наставе
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Корелација
Наставна тема
Порекло и
рзноврсност
живота

Јединство грађе и
функције као
основа живота
Наслеђивање и
еволуција
Живот у
екосистему

Српски језик, Математика, Физичко и здравствено васпитање, Информатика и рачунарство, Географија,
Техника и технологија, Ликовна култура
Исходи
Садржај
Уме да разликује основне групе и 1. Жива и нежива природа
систематске категорије живих бића, 2. Истраживања у биологији
дапознаје основне елементе грађе и 3. Особине живих бића
нивое организације живих бића и 4. Ћелија
животне средине.
5. Груписање живих бића
Уме да уочи основне принципе по 6. Исхрана код различитих врста
којима су организми разврстани у 7. Биљке и њихова исхрана
одговарајуће
систематске 8. Дисање
категорије и везу која постоји 9. Излучивање код животиња и човека
између грађе организама и њиховог 10. Излучивање код биљака – транспирација и гутација
функционисања.
11. Покретљивост код животиња
Зна основне чињенице о грађи и 12. Покретљивост код биљака
функцији живих бића. Уме да 13. Размножавање – бесполно
наведе
основне
фазе
у 14. Размножавање – полно
индивидуалном развићу живих бића 15. Вегетативно размножавање код биљака
16. Дужина живота биљке
17. Пубертет
Познаје значај јединствености и 1. Адаптације копнених животиња
очувања разноврсности живота на 2. Водене и амфибијске биљке
Земљи, разликује елементе грађе и 3. Живи свет земљишта
функције живих бића.
Уме да наведе основне појмове и 1. Наследне особине
чињенице о организацији наследног 2. Родитељи и потомци – полно и бесполно размножавање
материјала и наследних особина.
3. Узроци разноликости потомака
Познаје значај јединствености и 1. Заштита врста
очувања разноврсности живота на 2. Лековите биљке
Земљи. Препознаје разлику између
позитивног и негативног утицаја
човека на биосферу, као и мере
којима се могу смањити штетни
398

Човек и здравље

утицаји на животну средину.
Познаје
различите
друштвене 1. Енергетски напици
ситуације и понашања која доводе 2. Болести зависности
до нарушавања здравља и зна како
да их избегне.

ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РЕДНИ
БРОЈ
1.

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ

БРОЈ ЧАСОВА

ЈЕЗИК

9

Граматика:
-проста реченица;главни реченични чланови:субјекат и предикат
-сложена реченица (ф-ја личног
глаголског облика)
-појам променљивости непроменљивости
-промена именских речи(деклинација)
-основна значења падежа
-придеви: служба у реченици,врсте придева,компарација
-личне заменице
-бројеви:главни и редни
-глаголи:служба у реченици,основни гаголски облици
Правопис:
-писање управног говора
-одрична речца НЕ уз именице,глаголе и придеве
-писање великог слова

6

КЊИЖЕВНОСТ
-песничке слике у лирској песми
-језичко –стилска изражајна средства
399

3

2.

3.

-уочавање форми приповедања(нарација,дескрипција,дијалог)
3

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Усмено и писмено изражавање:
-препричавање кратких текстова-хронолошки
-уочавање књижевних портрета
-описивање пејзажа
Ортоепија:
-изговор гласова е,р,с,з
-правилан изговор

6

укупно:
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БИОЛОГИЈА

5. разред – Допунска настава - Биологија

ОШ „14. октобар“ Драгинац
Р. бр.
Наставна тема
1.
Порекло и разноврсност
живота
2.
Јединство грађе и функције
као основа живота

Обрада
16

Годишњи фонд часова: 36
Утврђивање
Укупно
3
19

4

1

5

3.

Наслеђивање и еволуција

3

2

5

4.
5.

Живот у екосистему
Човек и здравље

2
3

1
1

3
4

Циљ
наставе

допунске Ученик напредује ка оставарењу одговарајућих исхода, стекне или употпуни
базичну језичку и научну писменост, овлада вештинама потребним за даље
школовање и усвоји или употпуни основна знања из биологије која су потребна
за схватање појава у животу и друштву.
Методе рада
Монолошка, дијалошка, демонстративна
Облици рада
Фронтални, индивидуални, рад у пару
Наставна средства Уџбеник, радна свеска, табла, слике, схеме
Корелација
Српски језик, Математика, Физичко и здравствено васпитање, Информатика и
рачунарство, Географија, Техника и технологија, Ликовна култура.
НАСТАВНА
ИСХОДИ
САДРЖАЈИ
ОБРАЗОВНИ
ТЕМА
СТАНДАРДИ
ПОРЕКЛО И
Уме да разликује основне Жива бића, нежива природа и БИ.1.1.1.
РАЗНОВРСНОСТ групе
и
систематске биологија.
БИ.1.1.2.
ЖИВОТА
категорије живих бића, Особине
живих
бића: БИ.1.1.3
дапознаје основне елементе ћелијска
грађа,
исхрана, БИ.1.1.4
грађе и нивое организације дисање,
излучивање, БИ.2.1.1.
живих бића и животне надражљивост,
БИ.2.1.2.
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ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И
ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА
ЖИВОТА

НАСЛЕЂИВАЊЕ
И ЕВОЛУЦИЈА

средине.
Уме да уочи основне
принципе по којима су
организми разврстани у
одговарајуће
систематске
категорије и везу која
постоји
између
грађе
организама
и
њиховог
функционисања.
Зна основне чињенице о
грађи и функцији живих
бића. Уме да наведе
основне
фазе
у
индивидуалном
развићу
живих бића
Познаје
значај
јединствености и очувања
разноврсности живота на
Земљи, разликује елементе
грађе и функције живих
бића.

Поседују општа знања о
пореклу и развоју живота на
Земљи на основу сазнања
савремене биолошке науке.
Уме да наведе основне
појмове и чињенице о

покретљивост,
размножавање,
раст
и
развиће.
Једноћелисјки
и
вишећелисјки
организми.
Основне
класификације:
главни
(морфолошки)
карактери и особине важне за
класификацију.
Основне
процесе исхране, дисања,
излучивања, надражљивости,
покретљивости.
Размножавање, раст, развиће.
Живот у воденој и копненој
средини
–
изглед,
прилагођености на начин
живота
Живот у води – изглед,
прилагођености на начин
живота.
Живот на копну – изглед,
начин живота.
Живот под зеемљом – изглед,
прилагођености на начин
живота.
Преношење
особина са
родитеља на потомке. Разлике
родитеља и потомака. Разлике
полног
и
бесполног
размножавања.
Уме
да
правилно дефинише појам
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БИ.1.2.1.
БИ.1.2.2.
БИ.1.2.3.
БИ.1.2.4.
БИ.2.2.1.
БИ.2.2.2.

БИ.1.3.1.
БИ.1.3.2.
БИ.1.3.3.
БИ.1.3.4.
БИ.2.3.1.
БИ.2.3.2.

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

ЧОВЕК И
ЗДРАВЉЕ

организацији
наследног
материјала.
Познаје
значај
јединствености и очувања
разноврсности живота на
Земљи. Препознаје разлику
између позитивног
и
негативног утицаја човека
на биосферу, као и мере
којима се могу смањити
штетни утицаји на животну
средину. Уме да дефинише
основне еколошке појмове и
одрживи развој, као и да
препозна значај одрживог
развоја.
Одерђује основне чиниоце
који утичу на здравље, а
посебно мере хигијене.
Познаје
различите
друштвене ситуације и
понашања која доводе до
нарушавања здравља и зна
како да их избегне.

биолошке еволуције.
Жива бића из непосредног
окружења.
Позитиван и негативан утицај
људи на жива бића и живосну
средину.
Заштита живих бића и
животне средине.

БИ.1.4.1.
БИ.1.4.2.
БИ.1.4.3.
БИ.1.4.4.
БИ.2.4.1.
БИ.2.4.2.

Здрава исхрана и унос воде
БИ.1.5.4.
Физичка активност и здравље БИ.2.5.1.
Промене у пубертету и БИ.2.5.2.
последице прераног ступања
у сексуалне односе.

ИСТОРИЈА

Р
.
б
.
1

ТЕМА

IX

Увод у историју

2

X

XI

XII

месец
I
II

III

IV

V

VI

Укупно
часова
2
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

2

Праисторија

3

Стари исток

1

4

3

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ

2

2

ГЕОГРАФИЈА
Циљеви допунске наставе су:
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који
желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег
усвајања знања, учења и вештина из наставног градива.
Садржаји
образовног
васпитног
програма
Планета Земља

Број часова

Начини
остваривања
- индивидуални
рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода

Активности
ученика
- слушају
- питају
- разговарају

5
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Циљеви и задаци

Боље разумевање,
препознавање

Активност
наставника
- објашњава,
одговара на
постављена
питања,
демонстрира,
мотивише,
ослобађа треме,
подстиче,
охрабрује,
похваљује

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ допунске наставе је стицање основних знања из енглеског језика ради редовног праћења наставе, развијање језичких вештина
(слушања,говорења, читања, писања) потребно за рецептивно и продуктивно служење језиком.
Начин реализације: методом читања, писања, рада на тексту и разговора уз додатно појашњавање и увежбавање.
Начин вредновања: резултат усвојеног знања вредноваће се у редовној настави.

САДРЖАЈ РАДА

Subject pronouns/ possessive adjectives

ПЛАНИРАНО ЧАСОВА

8

This/ that/these/those
Have got
Question words
Is there/ Are there/ How many?
Comparative adjectives
Vocabulary: daily routines; Special days

3

Present Simple Tense
Vocabulary: Animals

5

Superlative adjectives
Can for ability
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Questions with How…?
Vocabulary: school subjects

5

Present Continuous Tense
Present Continuous and Present Simple Tense
Writing: an email
Vocabulary: food

4

Countable and uncountable nouns
Verb+ ing
Vocabulary: sport

4

Past events: was/ were
Past Simple Tense
Objects pronouns

3

Writing: Biography
Vocabulary: things for a holiday

4

Be going to
Will and won`t
УКУПНО

36
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Септембар/
трајање
1 час
1
1
1
Октобар
2
1
1
1
Новембар
2
2
Децембар
1
1
1
1
1
Јануар
1
1
Фебруар
1
1
2

САДРЖАЈ
Организација рада одељенског колектива – упознавање и представљање
Задужења појединаца и избор руководства одељења
План и програм рада
Учење – услови учења
Култура живљења
Ми и наши пријатељи – право другарство, критика и прихватање критике
О пријатељству и љубави
Културно опхођење
Наше одговорности
Хигијена и екологија – сакупљање отпада, класификација
Општа правила заштите деце
Однос у породици
Актулености – најзначајнији догађај у прошлој години
Какве смо резултате постигли – анализа
Заједнички излет „Сви на снег“
Обичаји, традиција, културно наслеђе
Учешће у светосавским свечаностима
Моја личност и приватност
Учење – план учења
Случајно и намерно учење
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Март
1
1
1
1
Април
2
1

Заштита деце у саобраћају
Дечја права – жеље и потребе
8. март – дан жена, и баке су мајке
Ненасилна комуникација

Мај
1

Средина у којој живимо – јефтина забава, видео игрице, шунд литература
Јавна изложба ученичких радова: српски језик, ликовна култура…
Анализа рада у протеклој школској години

2
1
Јун
Укупно: 36

Живот и здравље – одлике пубертета, значај хигијене
Опасности: пушење, алкохолизам, дрога, криминал Средина у којој живимо – јефтина
забава, видео игрице, шунд литература

Припрема за следећу школску годину – похвале и награде

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(годишњи фонд часова 144 )
ЦИЉ:Циљевиучења Српског језика и књижевности јесу 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
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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.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВ
А

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

1.КЊИЖЕВНОС
Т

58

-повеже књижевне термине и
појмове обрађиване у претходним
разредима са новим делима које
чита;
-чита са разумевањем;парафразира
прочитано и описује свој доживљај
различитих врста књижевних дела
и научно-популарних текстова;
-одреди род књижевног дела и
књижевну врсту;
-прави разлику између дела
лирског,епског и драмског
карактера;
-разликује ауторску приповетку од
романа;
-анализира структуру лирске песме;
-уочава основне елементе структуре
књижевноуметничког дела:
тему,мотив,радњу,време и место
радње
-разликује заплет и расплет као
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

- активно
учествовање
у причању
препричавањ
е
- описивање
запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- повезивање
градива
анализирање
- казивање
- тумачење

-организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
звучне читанке)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду
-пружање
подршке за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање нових

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊ
А
У начину
остваривања
садржаја
користиће се:
-смислено и
рецептивно
учење;
-учење путем
открића,
- стваралачко
учење,
- кооперативно,
тимско и групно
учење
-индивидуални и
фронтални начин
рада
- текст метода
- дијалошка
метода
- монолошка

етапе драмске радње
-разликује појам песника и појам
лирског субјекта,појам приповедача
у односу на писца
-разликује облике казивања
-увиђа
звучне,визуелне,тактилне,олфактор
не елементе песничке слике;
-одреди стилске фигуре и разуме
њихову улогу у
књижевноуметничком тексту
-анализира узрочно-последичне
односе у тексу и вреднује истакнуте
идеје које текст нуди
-амнализира поступке ликова у
књижевноуметничком делу
служећи се аргументима из текста
-уочава хумор у књижевном тексту
-разликује хумористички и
дитирамбски тон од елегичног тона
-илуструје веровања ,обичаје и
начин живота и догађаје у
прошлости описане у књижевним
делима
-уважава националне вредности и
негује културно историјску
баштину
-препоручи књижевно дело уз
кратко образложење
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саопштавање
- изражајно
читање
истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
-цртање
- рецитовање
- глумљење
- усмено и
писмено
изражавање

појмова
-упућивање
ученика на изворе
сазнања/литератур
у
-праћење и
вредновање рада
ученика

метода
- демонстративна
метода
- учење путем
идентификације,
имитације,
користећи се
школским и
локалним
потенцијалима

2. ЈЕЗИК

50

-упореди књижевно и филмско
дело,позоришну представу и
драмски текст
-повеже граматичке појмове
обрађене у претходним разредима
са новим наставним садржајима
-препозна делове вречи 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
-одреди врсте и подврсте
заменица,као и њихов облик
-препознаје глаголска времена и
употребљава их у складзу са
нормом
-разликује реченице по
комуникативној функцији
-доследно примењује правописну
норму
-користи правопис(школско
издање);разликује дуги и кратки
акценат у изговореној реченици
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- причање
- вежбање
- диктат
запамћивање
- слушање
- излагање
- посматрање
- запажање
- усвајање
закључивање
- повезивање
анализирање
саопштавање
примењивањ
е
-сарадња са
другим
ученицима
-цртање
- усмено и
писмено

-организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање
-вођење разговора
/дискусије
-мотивисање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду
-пружање
подршке за рад
-истицање нових
појмова
-упућивање
ученика на изворе
сазнања/литератур
у
-праћење и
вредновање рада
ученика

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада;

изражавање
3.
КЊИЖЕВНОСТ
И ЈЕЗИК
4. ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

Укупно:

5

31

144

-употребљава различите облике
усменог и писменог изражавања:
препричавање различитих типова
текстова,без сажимања и са
сажимањем,причање 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 имлицитно садржане
информације у
краћем,једноставнијем књижевном
и неуметничком тексту
-драматизује одлмак одабраног
књижевноуметничког текста
-говори јасно ,поштујући
стандарднојезичку норму
-изражајно чита обрађене књижевне
текстове
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-активно
учествовање
у причању
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- описивање
портретисањ
е
- писање
састава на
задате теме
селектовање
закључивање
- повезивање
анализирање
саопштавање
-

-организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање
-вођење разговора
/дискусије
-мотивисање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду
-истицање нових
појмова
-упућивање
ученика на изворе
сазнања/литератур
у
-праћење и
вредновање рада
ученика

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
смислено учење;
-учење путем
открића;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада;
- дијалошка и
монолошка
метода
- учење путем
посматрања

примењивањ
е
- усмено и
писмено
изражавање
-сарадња са
другим
ученицима

413

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (годишњи фонд часова 72)
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 усмену и писмену комуникацију и стекне позитиван однос
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.

ТЕМА/ОБЛАСТ

1. Starter unit
Уводна тема
Описивање себе и других;
описивање појава; изражавање
припадања и поседовања.

БР.
ЧАСОВА

2

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
- разумеју једноставније
текстове којим се описују
чланови породице, живот у
школи и школски простор;
- опишу чланове породице,
живот у школи и школски
простор једноставнијим
језичким средствима;
-разумеју и формулишу
једноставније исказе који се
односе на поседовање и
припадање;
- питају и саопште шта неко
има/нема и чије је нешто;
- разумеју сличности и
разлике у интересовањима и
школском животу деце у
земљама циљне културе и
код нас.
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
- активно
учествовање
у причању
- описивање
запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- повезивање
градива
анализирање
саопштавање
- изражајно
читање

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
-организација
У начину
рада
остваривања
-руковођење
садржаја
наставним
користиће се
процесом
дијалошка и
-читање текста
монолошка
(или коришћење метода;
ЦД-а)
- текст метода;
-вођење
- учење путем
разговора
решавања
/дискусије
проблема;
-подстицање
- стваралачко
ученика за рад и учење;
стваралачко
- кооперативно,
истраживање
тимско и групно
-помоћ
учење;
ученицима у
-индивидуални и
раду
фронтални начин
-пружање
рада
подршке за рад

2. My time
Моје време
Изражавање допадања и
недопадања; изражавање
интересовања и свакодневних
радњи у садашњости; изрицање
дозвола и забрана; изношење
предлога и позива на заједничку
активност и реаговање на њих
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- разумеју једноставније
текстове који се односе на
изражавање допадања и
недопадања; размене
информације које се односе
на допадање и недопадање;
-разумеју једноставније
текстове којима се
изражавају интересовања и
описују сталне, уобичајене
радње у садашњости;
размене информације које се
доносе на дату
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-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- причање
- вежбање
- диктат
анализирање
примењивање
- активно
учествовање
у причању
препричавањ
е
- описивање
запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање

-истицање
нових појмова
-праћење и
вредновање
рада ученика

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;

3. Тест 1
Изражавање интресовања и
описивање сталних, уобичајених
радњи

2

комуникативну ситуацију;
опишу своја интересовања и
сталне и уобичајене
активности у неколико
једноставнијих везаних
исказа;
- разумеју једноствно
исказане дозволе и забране и
реагују на њих; формулишу
дозволе и забране
једноставнијим језички
средствима;
- разумеју једноставније
исказе који се односе на
предлоге и позиве на
заједничку активност и
реагују на њих; упуте
предлоге и позиве на
заједничку активност; разумеју и описују
сличности и разлике у
начину разоноде у земљама
циљне културе и код нас.
- разумеју једноставније
текстове којима се
изражавају интересовања и
описују сталне, уобичајене
радње;
- саопште своја и туђа
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закључивање
- повезивање
градива
- читање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- вежбање
- диктат

стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање
нових појмова
-упућивање
ученика на
изворе
сазнања/литерат
уру
-праћење и
вредновање
рада ученика

- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада;

-писмено
изражавање
- излагање
- запажање
закључивање

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-праћење и

- текст метода;
-метода писања
- учење путем
решавања
проблема;
-индивидуални

интересовања и опишу
свакодневне, уобичајене
радње у неколико везаних
исказа.
4. Communication
Комуникација
Описивање
догађајау
садашњости; исказивањечуђења,
извињења и реаговање на њих;
исказивање планова и предлога.
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- разумеју једноставније
текстове којима се описују
тренутне радње у
садашњости; размене
информације које се доносе
на дату комуникативну
ситуацију;
- разумеју и правилно
користе емоџије и
емотиконе;
- разумеју и упућују
једноставно исказана
чуђења, извињења и реагују
на њих;
- разумеју, упућују и реагују
на предлоге исказане
једноставнијим језичким
средствима;
- разумеју и саопштавају
једноставно исказане
планове;
- спроведу истраживање,
сумирају и саопште
резултате истраживања о
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- повезивање
градива
- описивање
запамћивање
-причање
препричавањ
е
- описивање
- вежбање
- диктат

вредновање
рада ученика

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
запамћивање разговора
- слушање
/дискусије
- излагање
-подстицање
- запажање
ученика за рад и
- усвајање
стваралачко
истраживање
закључивање -помоћ
- повезивање ученицима у
градива
раду
-пружање
анализирање подршке за рад
- читање
-давање
-истраживање истраживачких
-тражење
задатака
информација -истицање

начин рада;

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада;

5. The past
Прошлост
Описивање радњи у прошлости.
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слушању музике на
енгелском језику;
- напишу блог о
свакодневним и тренутиним
радњама у садашњости,
интересовањима и хобијима,
користећи једноставна
језичка средства;
- разумеју и поштују правила
учтиве комуникације у
циљној култури.
-разумеју једноставније
текстове у којима се описују
искуства и догађаји из
прошлости; размене
појединачне и/или неколико
везаних информација у низу
о догађајима из прошлости;
опишу у неколико краћих,
везаних исказа искуства,
догађај из прошлости; опишу
неки историјски догађај,
историјску личност и сл.
- разумеју повезаност
прошлости и садашњости.
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-сарадња са
осталим
ученицима
-цртање
- усмено и
писмено
изражавање

нових појмова
-упућивање
ученика на
изворе
сазнања/литерат
уру
-праћење и
вредновање
рада ученика

- активно
учествовање
у причању
препричавањ
е
- описивање
запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- повезивање
градива
-

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
звучне читанке)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин

6. The first test written in English
Први писмени задатак
Описивање догађаја у прошлости

7. In the picture
На слици
Описивање радњи у прошлости;
описивање појава, радњи, стања и
збивања; изражавање захвалности
и интересовања.

3
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-разумеју једноставније
текстове у којима се описују
искуства и догађаји из
прошлости; опишу у
неколико краћих, везаних
исказа искуства, догађај из
прошлости; опишу неки
историјски догађај.
-разумеју једноставније
текстове у којима се описују
искуства и догађаји из
прошлости; размене
појединачне и/или неколико
везаних информација у низу
о догађајима из прошлости;
опишу у неколико краћих,
везаних исказа искуства,
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анализирање
саопштавање
- читање
-сарадња са
осталим
ученицима
-цртање
- усмено и
писмено
изражавање
-писмено
изражавање
- излагање
- запажање
закључивање
- повезивање
градива
- описивање
- активно
учествовање
у причању
препричавањ
е
- описивање
запамћивање

-пружање
рада;
подршке за рад
-упућивање
ученика на
изворе
сазнања/литерат
уру
-праћење и
вредновање
рада ученика
-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-праћење и
вредновање
рада ученика

- текст метода;
-метода писања
- учење путем
решавања
проблема;
-индивидуални
начин рада;

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
звучне читанке)
-вођење

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем

догађај из прошлости;
- разумеју једноставен
текстове у којима се описују
радње, стања и збивања;
опишу појаве, радње, стања
и збивања;
- разумеју једноставније
искзе којима се изражава
захвалност интересовање за
тему и треагују на њих;
изражавају захвалност и
интересовање за тему
користећи једноставна
језичка средства.
- разумеју повезаност
прошлости и садашњости.

8. Achieve
Постигни
Изражавање бројеваи количина;
описивање бића, предмета и
места; изражаванје способности у

8

- разумеју једноставније
изразе који се односе на
бројеве и количине; размене
информације које се односе
на број и количину нечега;
420

- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- повезивање
градива
анализирање
саопштавање
- изражајно
читање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- вежбање
- диктат
- активно
учествовање
у причању
препричавањ

разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање
нових појмова
-упућивање
ученика на
изворе
сазнања/литерат
уру
-праћење и
вредновање
рада ученика
-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом

решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада;

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и

садашњости и прошлости;
изношење предлога и савета.

9. Survival +Zero Conditional and
Have to
Опстанак
Описивање спсобности, будућих
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- разумеју једноставније
описе бића, предмета и
места; упореде и опишу
бића, предмете и места
користећи једноставнија
језичка средства;
- разумеју једноставнији
текст који се односи на
изражавање способности у
садашњости и прошлости;
размене информације у вези
са способностима у
садашњости и прошлости;
саопште спсособности у
садашњости и прошлости
користећи једноставнија
језичка средства;
- разумеју једноставније
искзе којима се износе
предлози или савети и
реагују на њих;упуте
једноставније предлоге и
савете;
- разумеју и опишу познату
личност из циљне културе.
- разумеју једноставнији
текст који се односи на
описивање спсобности,
будућих радњи, одлука,
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е
- описивање
запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- повезивање
градива
анализирање
- казивање
- тумачење
саопштавање
- читање
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- активно
учествовање
у причању
-

-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад
-праћење и
вредновање
рада ученика

монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада;

-организација
рада
-руковођење
наставним

У начину
остваривања
садржаја
користиће се

радњи, одлука, претпоставки и
предвиђања; изрицање правила,
обавеза, савета и упутстава.

претпостваки, предвиђања;
размене и саопште
информције у вези са својим
и туђим способностима,
будућим радњама, одлукама,
претпоставкама и
предвиђањима користећи
једносатванија језичка
средства;
- разумеју једноставније
формулисана правила,
обавезе, савете и упутства и
реагују на њих; формулишу
једноставнија правила,
обавезе, савете и упутства;
- разумеју и опишу
сличности и разлике у
природним лепотама у
циљној култури и код нас.
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препричавањ
е
- описивање
запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- повезивање
градива
анализирање
- читање
-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- вежбање
- диктат

процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање
нових појмова
-упућивање
ученика на
изворе
сазнања/литерат
уру
-праћење и
вредновање
рада ученика

дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада;

10. Тест 2
Изражавање будућности,
описивање способности, одлука,
претпоставки; изрицање
правила, обавеза, савета и
упутстава

11. Music
Музика
Изражавање мишљења,
предвиђања, планова и намера;
описивање личности.

2

7

- разумеју једноставнији
текст који се односи на
описивање спсобности,
будућих радњи, одлука,
претпостваки, предвиђања;
размене и саопште
информције у вези са својим
и туђим способностима,
будућим радњама, одлукама,
претпоставкама и
предвиђањима користећи
једноставанија језичка
средства;
- разумеју једноставније
формулисана правила,
обавезе, савете и упутства и
реагују на њих; формулишу
једноставнија правила,
обавезе, савете и упутства.
- разумеју једноставније
текстове који се односе на
изражавање мишљења,
предвиђања, планова и
намера; размене
информације које се односе
на изражавање мишљења,
предвиђања, планова и
намера; саопште своје или
туђе мишљење, планове и
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-писмено
изражавање
- излагање
- запажање
закључивање
- повезивање
градива
- описивање
запамћивање

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-праћење и
вредновање
рада ученика

- текст метода;
-метода писања
- учење путем
решавања
проблема;
-индивидуални
начин рада;

- активно
учествовање
у причању
препричавањ
е
- описивање
запамћивање
- слушање

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
звучне читанке)
-вођење
разговора

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања

намере;
- разумеју једонставне
текстове у којима се описују
карактеристике личности;
размене информације које се
односе на карактеристике
личности; саопште какав је
неко;
- разумеју и опишу
сличности и разлике у
популарној музици у циљној
култури и код нас.

12. The second test written in
English
Други писмени задатак
Изражавање мишљења,
предвиђања, планова и намера.

3

- разумеју једноставније
текстове који се односе на
изражавање мишљења,
предвиђања, планова и
намера; размене
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- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- повезивање
градива
анализирање
саопштавање
- изражајно
читање
-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- вежбање
- диктат
-писмено
изражавање
- излагање
- запажање
-

/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање
нових појмова
-упућивање
ученика на
изворе
сазнања/литерат
уру
-праћење и
вредновање
рада ученика

проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада;

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом

- текст метода;
-метода писања
- учење путем
решавања
проблема;

13. Scary
Застрашујуће
Описивање догађаја и искустава у
прошлости.

6

информације које се односе
на изражавање мишљења,
предвиђања, планова и
намера; саопште своје или
туђе мишљење, планове и
намере.

закључивање
- повезивање
градива
- описивање

-праћење и
вредновање
рада ученика

-индивидуални
начин рада;

- разумеју једноставније
текстове којима се описују
радње и искуства у
прошлости; размене
информације које се доносе
на дату комуникативну
ситуацију; опишу радње и
искуства из прошлости у
неколико везаних исказа;
- разумеју и опишу
сличности и разлике у
популарним спортовима у
циљној култури и код нас.

- активно
учествовање
у причању
препричавањ
е
- описивање
запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- повезивање
градива
саопштавање
- читање
-истраживање
-тражење

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад
-давање
истраживачких

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада;
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информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- вежбање
- диктат
- усмено и
писмено
изражавање
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задатака
-истицање
нових појмова
-упућивање
ученика на
изворе
сазнања/литерат
уру
-праћење и
вредновање
рада ученика

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА (годишњи фонд часова 36)
ЦиљЦиљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме, кроз
практични рад оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос премакултури и уметничком наслеђу свог и
других народа.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВ
А

БОЈЕ

20

-

-

-

-

-

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
користи одабране
информације као
подстицај за
стваралачки рад;
користи изражајна
својства боја у
ликовном раду и
свакодневномживоту;
изрази своје замисли и
позитивне поруке
одабраном
ликовномтехником; повезује
карактеристичан
експонат и
одговарајући музеј; разматра са другима
шта и како је учио и
где та знања може
применити.

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

Активно слуша; Препознаје и
самостално
ствара визуелне
објекте;
Препознаје и
именује ликовне
дисциплине;
Упознаје нове
наставне
садржаје;
Повезује
предходно
стечена знања са
новим знањима;
Формулише и
размењује своје идеје са другима;
Уочава,
дефинише и
прецизира
проблем;
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Припрема план и
програм наставног рада;
Обавештава, предлаже и
подстиче;
Мисаоно активира и
мотивише ученике;
Наводи примере
корелације са сродним
предметима;
Прати ток ученичких
активности на часу;
Процењује рад ученика
и сопствени рад;
Наставник користи
активне облике и методе
рада који се фокусирају
на активностима и
сарадњи ученика;
Подстиче интеракцију
наставник-ученик;
Врши избор метода и
техника рада, као и
наставних средстава;
Усклађује циљеве са
оним што жели да

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
- На основу активног
учествовања у раду;
- На основу разумевања
вештина и ставова као
и тачности у
обављању задатака;
- На основу
исправности
коришћења
одговарајућег
вокабулара;
- На основу примене
наученог у
креативном раду.

КОМУНИКАЦИ
ЈА

5

- Учествује у
обнављању
градива;
- Мисаоно се
ангажује;
- Користи своја
постојећа знања
и искуства;
Активно
учествује у раду
-изрази своје замисли - Препознаје и
самостално
и позитивне поруке
ствара визуелне
одабраном
објекте;
ликовномтехником;
Препознаје и
идентификује теме у
именује ликовне
одабраним
дисциплине;
уметничким делима и Упознаје нове
наставне
циљеве једноставних
садржаје;
визуелних порука;
- Повезује
– повезује
предходно
карактеристичан
стечена знања са
експонат и
новим знањима;
одговарајући музеј; - Самостално се
– разматра са другима литературом и
развија
шта и како је учио и
способности и
где та знања може
вештине
применити.
опажања,
бележења и
презентирања;
- Активан је у
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постигне са ученицима;
- Реализује наставни
процес у свим његовим
сегментима;
- Прати ефекте свога рада;
Упућује ученике да
користе различите
изворе информација.

- Мисаоно активира и
мотивише ученике;
- Наводи примере
корелације са сродним
предметима;
- Прати ток ученичких
активности на часу;
- Процењује рад ученика
и сопствени рад;
- Наставник користи
активне облике и методе
рада који се фокусирају
на активностима и
сарадњи ученика;
- Подстиче интеракцију
наставник-ученик;
- Одговара на питања,
поставља питања,
помаже ученику да
прецизира своје исказе;
- Развија интересовања
код ученика;
- Пружа потребну помоћ
ученицима, мотивише
их, подстиче и
подржава;

На основу активног
учествовања у раду;
На основу разумевања
вештина и ставова као
и тачности у
обављању задатака;
На основу
исправности
коришћења
одговарајућег
вокабулара;
На основу примене
наученог у
креативном раду.

-

ТЕКСТУРА

5

-прави разноврсне
текстуре на
подлогама, облицима
или у апликативном
програму;
– изрази своје замисли
и позитивне поруке
одабраном
ликовномтехником;
– опише свој рад,
естетски доживљај
простора, дизајна и
уметничкихдела;

саопштавању и преношењу
својих опажања;
Формулише и
размењује своје
идеје са другима;
Уочава,
дефинише и
прецизира
проблем;
Активно слуша; Препознаје и
самостално
ствара визуелне објекте;
Формулише и размењује своје
идеје са другима;Уочава,
дефинише и
прецизира
проблем;
Учествује у
обнављању
градива;
Мисаоно се
ангажује;
Користи своја
постојећа знања
и искуства;
Активно
учествује у раду
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Прати напредовање
сваког ученика и
оцењује њихово
постигнуће;
Помаже ученику да
организује своја
размишљања;
Сарађује са колегама и
размењује мишљења;
Активно слуша;
Препознаје и самостално
ствара визуелне објекте;
Формулише и размењује
своје идеје са другима;
Уочава, дефинише и
прецизира проблем;
Учествује у обнављању
градива; Мисаоно се
ангажује;
Користи своја постојећа
знања и искуства;
Активно учествује у
раду

На основу активног
учествовања у раду;
На основу разумевања
вештина и ставова као
и тачности у
обављању задатака;
На основу
исправности
коришћења
одговарајућег
вокабулара;
На основу примене
наученог у
креативном раду.

УОБРАЗИЉА

3

– опише свој рад,
естетски доживљај простора, дизајна и
уметничкихдела;
– идентификује теме уодабраним
уметничким делима и
циљеве једноставних визуелних порука;
– разматра са другима
шта и како је учио и
где та знања може
применити.
-

-

ПРОСТОР

3

-обликује, самостално,или у сарадњи са
другима, употребне
предмете од

Активно слуша;
Препознаје и
самостално
ствара визуелне
објекте;
Препознаје и
именује ликовне
дисциплине;
Упознаје нове
наставне
садржаје;
Повезује
предходно
стечена знања са
новим знањима;
Самостално се
литературом и
развија
способности и
вештине
опажања
Мисаоно се
ангажује;
Користи своја
постојећа знања
и искуства;
Активно
учествује у раду
Активно слуша;
Препознаје и
самостално
ствара визуелне
објекте;
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- Припрема план и
програм наставног рада;
- Обавештава, предлаже и
подстиче;
- Мисаоно активира и
мотивише ученике;
- Наводи примере
корелације са сродним
предметима;
- Прати ток ученичких
активности на часу;
- Процењује рад ученика
и сопствени рад;
- Креира и реализује час у
циљу постизања
квалитетне наставе која
треба да допринесе да
ученици стекну у развију
знања, вештине,
способности и ставове;
- Усклађује циљеве са
оним што жели да
постигне са ученицима;
- Прати ефекте свога рада;
Упућује ученике да
користе различите
изворе информација.

На основу активног
учествовања у раду;
На основу разумевања
вештина и ставова као
и тачности у
обављању задатака;
На основу
исправности
коришћења
одговарајућег
вокабулара;
На основу примене
наученог у
креативном раду.

- Припрема план и
програм наставног рада;
- Обавештава, предлаже и
подстиче;
- Мисаоно активира и
мотивише ученике;

На основу активног
учествовања у раду;
На основу разумевања
вештина и ставова као

Препознаје и
именује ликовне
дисциплине;
Упознаје нове
наставне
садржаје;
Повезује
предходно
стечена знања са
новим знањима;
Самостално се
литературом и
развија
способности и
вештине
опажања
- Мисаоно се
ангажује;
- Користи своја
постојећа знања
и искуства;
Активно
учествује у раду

материјала за
рециклажу;
– изрази своје замисли
и позитивне поруке
одабраном ликовном
техником;
– опише свој рад,
естетски доживљај
простора, дизајна и
уметничкихдела
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- Наводи примере
корелације са сродним
предметима;
- Прати ток ученичких
активности на часу;
- Процењује рад ученика
и сопствени рад;
Креира и реализује час у
циљу постизања
квалитетн
- е наставе која треба да
допринесе да ученици
стекну у развију знања,
вештине, способности и
ставове;
- Усклађује циљеве са
оним што жели да
постигне са ученицима;
- Прати ефекте свога рада;
Упућује ученике да
користе различите
изворе информација.

и тачности у
обављању задатака;
На основу
исправности
коришћења
одговарајућег
вокабулара;
На основу примене
наученог у
креативном раду.

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА (годишњи фонд часова 36)
ЦИЉ: Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко
и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према
очувању музчког наслеђа и културу свога и других народа

ТЕМА/ОБЛАСТ

Човек и музика

БР.
ЧАСОВА

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

1
(1+0)

-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;
-обајсни како је музика повезана
са другим уметностима и
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Певање,
свирање,
препознавање,
слушање
музике,
смишљање,
састављање
мелодије,
импровизовање,
изражавање,
доживљавање,
истраживање,
познавање,
уочавање
вредности

НАСТАВНИКА

-Наводи
-Анализира

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
-певање и свирање
песама по слуху и са
нотног текста
-усвајање елемената
музичке писмености

-Дискутије
-Објашњава

-слушање вокалноинструменталних
композиција

-Усмерава
-Мотивише
-Подстиче

-креирање пратње и
покрета уз музику,
импровизација мелодија
на задани текст и
диалога на
инструментима Орфовог
инструментарија

Музички
инструменти

2
(2+0)

Слушање музике

4
(4+0)

областима ван уметности музика
и религија; технологија
записивања, штампања нота:
извођачке и техничке могућности
инструмената
-одреди врсту музичког
инструмента са 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
-разликије вокалноинструменталне и
инструменталне облике срењег
века и ренесансе;
-коментарише слушано дело у
односу на извођачки састав и
инстументе;
-идентификије репрезентативне
музичке примере најзначајнијих
представника срењег века и
ренесансе;
-уочи сличности и разлике
између православне и (римо)
католичке духовне музике;
-идентификује елементе
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срењовековне музике као
инспирацију у музици
савременог доба

Извођење музике

28
(22+6)

Музичко
стваралаштво

1
(0+1)

-изводи музичке примере
користећи глас, покрет и
традициноалне или електронске
инструменте, самостално и у
групи;
-примењује правилну текниху
певања;
-примењује различита срества
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
-користи муичке обрасце у
осмишљавању музичких целина
кроз певање, свирање и покрет;
-комуницира у групи
импровизујући мање музичке
целине гласом, инструментом
или покретом;
-учествује у креирању шкослких
приредби, догађаја и пројеката;
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-изрази доживљај музике језиком
других уметности (плес, глума,
писана или говорна реч, ликовна
уметност);
-учествује у школским
приредбама и манифестацијама;
-понаша се у складу са
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.
Укупно

36
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ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА (годишњи фонд часова 72)
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, културноисторијском наслеђу, друштву и држави у којој живи.
ТЕМА/
Б
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН И
ОБЛАСТ
Р. По завршетку теме ученик ће бити у стању УЧЕНИКА
ПОСТУПЦИ
НАСТАВНИКА
Ч
да:
ОСТВАРИВАА
ЊА
С
О
В
А
саопштава
наставне МонолошкоОСНОВИ
3 -разликује основне временске одреднице слушање
(годину, деценију, век, миленијум, еру);
садржаје
ПРОУЧАдијалошка
– лоцира одређену временску одредницу посматрање
ВАЊА ПРОорганизује и усмерава метода
на временској ленти;
ШЛОСТИ
анализирање процес учења
– именује периоде прошлости и
Фронтални и
историјске периоде и наведе граничне саопштавање
процењује и оцењује индивидуални
догађаје;
ниво
и
квалитет рад
– разврста историјске изворе према уочавање
усвојености знања и
њиховој основној подели;
Коришћење
оствареност исхода
– повеже врсте историјских извора са бележење
историјске
установама у којима се чувају (архив,
упознаје ученике са
карте,
музеј, библиотека);
методама и техникама
илустрације
-повежевизуелнеи
текстуалне
учења
(слике, шеме,
информацијеса
одговарајућимисторијским
графикони),
контекстом(хронолошки,
политички,
презентације
друштвени, културни);
– користи основне историјске појмове;
ЕВРОПА,

2

-илуструје

усвајање

примерима
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саопштава

наставне Монолошко-

СРЕДОЗЕМЉЕ И
СРПСКЕ
ЗЕМЉЕ У
РАНОМ
СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

0

важностутицајаполитичких,привре
дних,
научнихи
културнихтековинасредњегираног
новог векаусавременомдруштву;

знања

-поредиисторијске појаве;
-наведе
најзначајније
последиценастанкаи
развојадржавауЕвропии
Средоземљуусредњеми
раномновомвеку;
-наосновудатихпримера,
изводизакључако
повезаностинационалне
историјесарегионалноми
европском(наплану
политике,економских
прилика,друштвенихи културнихпојава);
-сагледа
значајиулогу
истакнутихличностиу
датомисторијском контексту;
-приказује
на
картидинамику
различитихисторијских
појаваипромена;
-на

историјскојкарти

историјској

лоцира

правце
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дијалошка
метода

организује и усмерава
процес учења
Фронтални и
опажање
процењује и оцењује индивидуални
и
квалитет рад
откривање и ниво
усвојености знања
увиђање
Групни рад
законитости
преноси
културне
и процеса
Рад у паровима
вредности
понављање

-образложиузрокеи
последицеисторијскихдогађаја
наконкретним примерима;

садржаје

преноси теоријска и Коришћење
практичка знања
историјске
израда
и
правилан карте,
презентовањ формира
илустрације
поглед на свет
е
(слике, шеме,
самосталних развија
карактер графикони),
ученика
и
црте
радова
презентације
личности
учешће
у
упознаје ученике са Обилазак
дискусији
методама и техникама културно историјских
анализирање учења
споменика и
података,
музејских
чињеница и
изложби
информација
Истраживачка
метода
текст метода,
табеларни
приказ, есеј
вежбање

миграцијаи
просторнасељенСрбимаи
њиховимсуседимау
средњемираномновом
-разликујеосновнаобележја
иидентификује најзначајније последице
настанкаиширења
различитихверскихучења
усредњемираномновом веку;
-повежевизуелнеи
информацијеса
одговарајућимисторијским
контекстом(хронолошки,
друштвени, културни);
ЕВРОПА,
СРЕДОЗЕМЉЕ И
СРПСКЕ
ЗЕМЉЕ У
ПОЗНОМ
СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

2
8

текстуалне
политички,

– користећи дату информацију или ленту
времена, смести историјску појаву, догађај
и личност у одговарајући миленијум или
век;
– изложи, у усменом или писаном облику,
историјске
догађаје
исправним
хронолошким редоследом; – прикупи и
прикаже податке из различитих извора
информација
везаних
за
одређену
историјску тему;
– визуелне и текстуалне информације
повеже са одговарајућим историјским
периодом или цивилизацијом;
-наосновудатихпримера,
изводизакључако
повезаностинационалне
историјесарегионалноми
европском(наплану
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наставне - Монолошкодијалошка
метода
организује и усмерава
понављање
процес учења
- Фронтални и
опажање
индивидуалн
процењује и оцењује
и
квалитет
и рад
откривање и ниво
усвојености знања
увиђање
- Групни рад
законитости
преноси
културне
вредности
и процеса
- Рад у
паровима
преноси теоријска и
вежбање
практичка знања
- Коришћење
израда
и
историјске
формира
правилан
презентовањ
карте,
поглед на свет
е
илустрације
карактер
самосталних развија
усвајање
знања

саопштава
садржаје

политике,економских
прилика,друштвенихи
културнихпојава);

радова
учешће
дискусији

у

ученика
личности

и

црте

(слике, шеме,
графикони)

упознаје ученике са - Обилазак
методама и техникама
културно анализирање учења
историјских
података,
споменика и
чињеница и
музејских
-приказује на историјској картидинамику
информација
изложби
различитихисторијских појаваипромена;
- истраживачка
-изводизакључакозначају
метода
српскесредњовековне
- текст метода,
државностиииздваја
- анализа
најистакнутијевладарске породице;
историјске
карте,
-поредиположајиначин
анализа
слика
животаженаимушкараца,
- тајанствена
различитихживотнихдоби,
личност
припадникапостојећих
друштвенихслојева,у
средњемираномновом веку;
-сагледа
значајиулогу
истакнутихличностиу
датомисторијском контексту;

-разликујеосновнаобележја
иидентификује најзначајније последице
настанкаиширења
различитихверскихучења
усредњемираномновом веку;
-напонуђенимпримерима,
разликујелегендеимитове
од
историјскихчињеница,
каоиисторијскеод легендарнихличности;
-образлаженајважније
последиценаучно439

техничкихоткрићау
периодусредњегираног новог века;
-идентификујеосновне
одликеипроменеуначину
производњеусредњеми
раномновомвеку;
-илуструје
примерима
значајпрожимања
различитихцивилизација;
-разликујеспоменике
различитихепоха,са
посебнимосвртомнаонеу
локалнојсредини
-користећиИКТ,
самосталноилиугрупи,
презентујерезултате
елементарног
истраживања
заснованог
накоришћењу одабранихисторијских
извораилитературе;
-повежевизуелнеи
текстуалне
информацијеса
одговарајућимисторијским
контекстом(хронолошки, политички,
друштвени, културни);
-учествујеуорганизовањуи
спровођењузаједничких
школскихактивности
везанихзаразвојкултуре сећања.
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ЕВРОПА,
СВЕТ И
СРПСКЕ
ЗЕМЉЕ У
РАНОМ
НОВОМ ВЕКУ
(Прединдустријско доба)

1
8

– израчуна временску удаљеност између
појединих догађаја;
– користи основне историјске појмове;
-образлаженајважније
последиценаучнотехничкихоткрићау
периодусредњегираногновог века;
-идентификујеосновне
одликеипроменеуначину
производњеусредњемираномновомвеку;
-илуструје
примерима
значајпрожимањаразличитих
цивилизација;
-идентификујеразлике
измеђутипова
државног
уређењаупериодусредњег
ираног новог века;
-разликујеосновнаобележја
идентификује
најзначајније
последице
настанкаиширења
различитихверскихучења
усредњемираномновом веку;
-образлаженајважније
последиценаучнотехничкихоткрићау
периодусредњегираног новог века;
-идентификујеосновне
одликеипроменеуначину
производњеусредњеми
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наставне - Монолошкодијалошка
метода
организује и усмерава
понављање
процес учења
- Фронтални и
опажање
индивидуалн
процењује и оцењује
и
квалитет
и рад
откривање и ниво
усвојености знања
увиђање
- Групни рад
законитости
преноси
културне
вредности
и процеса
- Рад у
паровима
преноси теоријска и
вежбање
практичка знања
- Коришћење
израда
и
историјске
формира
правилан
презентовањ
карте,
поглед на свет
е
илустрације
карактер
самосталних развија
(слике, шеме,
ученика
и
црте
радова
графикони)
личности
учешће
у
упознаје ученике са - Обилазак
дискусији
културно методама и техникама
историјских
анализирање учења
споменика и
података,
музејских
чињеница и
изложби
информација
- истраживачка
метода
- графички
организатори
(лента
времена и
усвајање
знања

саопштава
садржаје

раномновомвеку;
-илуструје
примерима
важностутицаја
политичких,привредних, научнихи
културних тековинасредњегираног
новог векаусавременом друштву;
-повежевизуелнеи
информацијеса
одговарајућимисторијским
контекстом(хронолошки,
друштвени, културни);

текстуалне
политички,

-образложиузрокеи
последицеисторијскихдогађаја
наконкретним примерима;
-поредиисторијске појаве;
-наведе
последиценастанкаи
развојадржавауЕвропии
Средоземљуусредњеми
раномновомвеку;

најзначајније

-наосновудатихпримера,
изводизакључако
повезаностинационалне
историјесарегионалноми
европском(наплану
политике,економских
прилика,друштвенихи културнихпојава);
-сагледа

значајиулогу
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мапа ума),
истраживачки
задатак
(кратка
биографија
личности и
анализа
презентовано
г)
- асоцијације

истакнутихличностиу датомисторијском
контексту;
-приказује
на
историјској
картидинамику различитихисторијских
појаваипромена
на историјскојкарти лоцира правце
миграцијаи просторнасељенСрбимаи
њиховимсуседимау средњемираномновом
веку

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА (Годишњи фонд часова: 72)
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.
ТЕМА/ОБЛА
СТ

БР.
ИСХОДИ
ЧАСО
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
ВА
Об.
Ут.
Ук.
− успоставља везе између физичко-географских и
ДРУШТВО И 2
друштвено-географских објеката, појава и процеса;
ГЕОГРАФИЈ 1
− одређује математичко-географски положај на Земљи.
А
3
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА НАСТАВНИ
КА

НАЧИН И
ПОСТУПЦ
И
ОСТВАРИ
ВАЊА

- истиче циљ
часа
-наглашава
исходе часа
- упознаје
ученике са
кључним

монолошки
метод
- дијалошки
метод
демонстрат

-одговарају
на
постављен
а питања
резимирају
обрађено

градиво
-активно
учествују у
конверзаци
ји
-слушају
-закључују
на основу
изложеног
-повезују и
дискутују

ГЕОГРАФС
КА КАРТА

8 5
13

− анализира, чита и тумачи општегеографске и тематске
карте;
– оријентише се у простору користећи компас,
географску карту и сателитске, навигационе системе.
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појмовима
- дефинише
нове
географске
појмове из
друштвене
географије
- задаје и
проверава
домаће
задатке
- проверава
степен
усвојености
знања
- похваљује
најактивније
ученике
- слушају
- истиче циљ
часа
разговарају -наглашава
- мисаоно
исходе часа
се
-објашњава
ангажују и кључне
дају
појмове из
повратне
картографије
информаци - повезује –
је
корелација
- активно
учествују у предлаже,пр
изради
ипрема
задатака
дидактичка
средства

ивноилустратив
ни метод
самостални
рад ученика

монолошкодијалошки
метод
илустратив
нодемонстрат
ивни метод
комбинован
и метод
- текст
метод
-

самостално
се
оријентиш
уу
простору
- дискутују
и излажу
поставлљај
у питања у
вези са
нејасноћам
аи
интересова
њима
- учествују
у групном
раду и
раду у
пару
примењују
стечено
знање у
решавању
проблемск
их задатака
демонстри
рају
стечено
знање у
простору и
445

- реализује и самостални
прати
рад ученика
наставни
процес
- припрема
задатке за
групни рад
- дели
ученике на
мање груче и
координира
рад групе
- прати
напредовање
ученика
- објашњава
на који се
начин
објекти
представљају
картографски
м знаковима
демонстрира
оријентацију
у простору
демонстрира
како се на
карти
исписују
хидроними и
ороними

на карти

СТАНОВНИ
ШТВО

7
10

3

− доводи у везуразмештај
светскогстановништвасаприроднимкарактеристикамапр
остора;
− анализиракомпонентепопулацонединамике и
њиховутицајнаформирањеукупнихдемографскихпотенц
ијаланапримеримаСрбије, Европе и света;
− анализираразличитаобележјасветског становништва и
развијасвест о
солидарностиизмеђуприпадникаразличитихсоцијалних,
етничких и културнихгрупа
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- изводи
ученике у
школско
двориште
-даје и
прегледа
домаћи
задатак
- даје
инструкције
за рад
- похваљује
најактивније
ученике
- слушају - истиче циљ
и записују часа
кључне
-наглашава
појмове
исходе часа
-објашњава
разговарају кључне
- мисаоно
појмове из
се
демографије
ангажују и - повезује –
дају
корелација
повратне
информац. предлаже,пр
- активно
ипрема
учествују у дидактичка
разговору
средства
са
- реализује и
наставнико прати
ми
наставни
члановима процес

монолошкодијалошки
метод
илустратив
нодемонстрат
ивни метод
кооператив
ни метод
комбинован
и метод
- текст
метод
самостални

групе
- дискутују
и излажу
поставлљај
у питања у
вези са
нејасноћам
аи
интересова
њима
- учествују
у групном
раду и
раду у
пару
задатака
закључују
на основу
изнетог
презентују
урађене
задатке
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- дели
ученике на
мање груче и
координира
рад групе
- прати
напредовање
ученика
- врши
самопроцену
демонстрира
на карти
распоред
раса,
структуре
становништв
а...
- резимира
градиво са
ученицима
- објашњава
припремљене
презентације
-задаје и
прегледа
домаћи
задатак
- даје
инструкције
за рад
- похваљује
најактивне

рад ученика
демонстрац
ија слајдова

НАСЕЉА

4
7

3

− објашњаваконтинуиранепроцесе у развојунасеља и
дајепримере у Србији, Европи и свету;
− доводи у везутиповенасеља и урбане и
руралнепроцесесаструктурамастановништва,
миграцијама, економским и глобалнимпојавама и
процесима.
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ученике
- слушају - истиче циљ
и записују часа
кључне
-наглашава
појмове
исходе часа
-објашњава
разговарају кључне
са
појмове из
наставнико географије
ми
насеља
члановима - повезује –
групе
хоризонтална
- мисаоно
и вертикална
се
корелација
ангажују и дају
предлаже,пр
повратне
ипрема
информац. дидактичка
- дискутују средства
и излажу
- реализује и
прати
поставлљај наставни
у питања у процес
вези са
- дели
нејасноћам ученике на
аи
мање груче и
интересова координира
њима
рад групе
- учествују - прати
у групном напредовање
раду и
ученика
раду у
- врши
пару
самопроцену

монолошкодијалошки
метод
илустратив
нодемонстрат
ивни метод
комбинован
и метод
- текст
метод
самостални
рад ученика
демонстрац
ија слајдова

задатака
постављају
питања и
одговарају
на питања
демонстри
рају на
карти
закључују
на основу
изнетог
презентују
свој рад у
оквиру
групе
ПРИВРЕДА

7 5
12

− узпомоћгеографскекартеанализираутицајприродних и
друштвенихфакторанаразвој и
размештајпривреднихделатности;
− доводи у везуразмештај привреднихобјеката и
квалитетживотнесредине;
− вреднујеалтернативезаодрживиразвој у
својојлокалнојсредини, Србији, Европи и свету.
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демонстрира
на карти
- резимира
градиво са
ученицима
демонстрира
слајдове на
презентација
ма
-задаје и
прегледа
домаћи
задатак
- даје
инструкције
за рад
- похваљује
најактивне
ученике
- слушају - истиче циљ
и записују часа
кључне
-наглашава
појмове
исходе часа
-објашњава
разговарају кључне
са
појмове из
наставнико области
ми
привреде
члановима - повезује –
групе
корелација
- мисаоно
-

монолошко
метод
- дијалошки
метод
илустратив
ни метод
демонстрат
ивни метод
-

се
ангажују и
дају
повратне
информац.
- дискутују
и излажу
поставлљај
у питања у
вези са
нејасноћам
аи
интересова
њима
- учествују
у групном
раду
задатака
одговарају
на питања
демонстри
рају на
карти
закључују
на основу
изнетог
презентују
свој рад у
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предлаже,пр
ипрема
дидактичка
средства
- реализује и
прати
наставни
процес
- дели
ученике на
мање груче и
координира
рад групе
- прати
напредовање
ученика
- врши
самопроцену
демонстрира
на карти
- резимира
градиво са
ученицима
демонстрира
слајдове на
презентација
ма
-задаје и
прегледа
домаћи
задатак

комбинован
и метод
- текст
метод
самостални
рад ученика
демонстрац
ија слајдова

оквиру
групе

ДРЖАВА И
ИНТЕГРАЦ
ИОНИ
ПРОЦЕСИ

9 7
16

− објасниполитичко-географскуструктурудржаве;
− представипроцесекојисудовелидоформирања
савременеполитичко-географскекарте света.
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- даје
инструкције
за рад
- похваљује
најактивније
ученике
- активно - истиче циљ
слушају и
часа
записују
-наглашава
кључне
исходе часа
појмове
-објашњава
кључне
разговарају појмове из
са
дате области
наставнико - повезује –
ми
корелација
члановима групе
предлаже,пр
- мисаоно
ипрема
се
дидактичка
ангажују и средства
дају
- реализује и
повратне
прати
информац. наставни
- дискутују процес
и излажу
- дели
ученике на
поставлљај мање груче и
у питања у координира
вези са
рад групе
нејасноћам - прати
аи
напредовање
интересова ученика

монолошко
метод
- дијалошки
метод
илустратив
ни метод
демонстрат
ивни метод
комбинован
и метод
- текст
метод
самостални
рад ученика
демонстрац
ија слајдова

њима
- учествују
у групном
раду
задатака
-одговарају
на питања
демонстри
рају на
карти
закључују
на основу
изнетог
презентују
свој рад у
оквиру
групе

ГЕОГРАФИЈ
А ЕВРОПЕ

7 4
11

− објасникакосеиздвајајугеографскерегије;
− илуструјеузпомоћкартенајважнијегеографскеобјекте,
појаве и процесенапросторуЕвропе.
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- врши
самопроцену
демонстрира
на карти
- резимира
градиво са
ученицима
демонстрира
слајдове на
презентација
ма
-задаје и
прегледа
домаћи
задатак
- даје
инструкције
за рад
- похваљује
најактивније
ученике
- слушају - истиче циљ
и записују часа
кључне
-наглашава
појмове
исходе часа
-објашњава
разговарају кључне,
са
физичконаставнико географске
ми
појмове
члановима Европе

монолошко
метод
- дијалошки
метод
илустратив
ни метод
демонстрат

групе
- мисаоно
се
ангажују и
дају
повратне
информац.
- дискутују
и излажу
поставлљај
у питања у
вези са
нејасноћам
аи
интересова
њима
- учествују
у групном
раду
задатака
одговарају
на питања
демонстри
рају на
карти
- користе
нему карту
Европе
закључују
453

- повезује –
корелација
предлаже,пр
ипрема
дидактичка
средства
- реализује и
прати
наставни
процес
- дели
ученике на
мање груче и
координира
рад групе
- прати
напредовање
ученика
- врши
самопроцену
демонстрира
на карти
Европе
- помаже
ученицима
да правилно
попуњавају
нему карту
Европе
- резимира
градиво са

ивни метод
кооператив
ни метод
комбинован
и метод
- текст
метод
самостални
рад ученика
демонстрац
ија слајдова

на основу
изнетог
презентују
свој рад у
оквиру
групе

44
28
72
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ученицима
демонстрира
слајдове на
презентација
ма и даје
инструкције
ученицима у
прављењу
презентација
на дату тему
-задаје и
прегледа
домаћи
задатак
- похваљује
најактивније
ученике

ПРЕДМЕТ:ФИЗИКА(Годишњи фонд часова: 72)
ЦИЉ:Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну
научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање
знања о физичким појавама кроз истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких
закона у свакодневном животу и раду.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

Увод у физику

2

2

4

Кретање

6

8

14

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
- стекне појам о
начину како физика
истражује природу
- зна да разликује
појмове физичких тела
од супстанција од
којих се састоје тела
- зна врсте кретања и
описује их помоћу
појмова и физичких
величина
- зна математичку
зависност брзине и
уме да је израчуна
- користи јединицу за
брзину у SI систему:
m/s
- уме да измери и

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

НАСТАВНИКА

Посматрање
,бележењеу свеску,
донешење
закључака
Рад у групама,
доношење
закључака,белешка
Прати, слуша,
записује, описује,
уочава, разуме,
демонстрира
решења,
анализира,
посматра,
упоређује,
процењује, мери,
комбинује,
интересује се,

Подстиче,
осмишљава,
помаже, партнер
у дијалогу,
партнер у
активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише,
разговара,
указује, уважава
труд (у складу
са израженим
индивидуал-ним
могућности-ма,
показује,
информише,
усмерава,
наводи,
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НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

ОБАВЕЗНО
ИНИЦИЈАЛНО
ТЕСТИРАЊЕ почетком
школске године као основа
за даље планирање

ИСПИТИВАЊЕ
УСМЕНО(разговор;усмено
излагање ученика на задате
теме;ученико објашњавање
појава,
процеса,појмова; јавно
презентовање самосталног
или групног рада;
дискусија; расправа; летеће
усмено испитивање целе
групе или одељења;

Сила

7

7

14

израчуна сталну
брзину
- разликује временски
тренутак од
временског интервала
- користи јединице SI
система набројаних
физичких величина
(m, s, ...)

одговара на
постављена
питања, тумачи
урађено, размењује
искуства, изводи
вежбе према
добијеним
захтевима, тумачи
своја решења,
групише, показује,
помаже, сарађује,
прави, проналази,
поставља питања,
доноси закључке,
експеримен-тише,
правилно записује
на часу, радује се,
изражава
задовољство.

организује,
објашњава,
одабира
садржај,
одабира методе,
одабира
средства,
координира,
бира вежбу,
подржава,
подстиче,
мотивише,
помаже у раду,
вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад, радује се.

ПИСМЕНО(краће писмено
одговарање;писмени
тематски радови;контролни
задаци)
НЕСТАНДАРДИЗОВАНИ
ТЕСТОВИ-које
наставници самостално
конструишу

- на основу појма
узајамног деловања
тела (одбијања,
привлачења,
деформација, промене
кретања) схвати силу
као меру узајамног
деловања тела, која се

Прати, слуша,
записује, описује,
уочава, разуме,
демонстрира
решења,
анализира,
посматра,
упоређује,

Подстиче,
осмишљава,
помаже, партнер
у дијалогу,
партнер у
активности, даје
упутства,
демонстрира,

ИСПИТИВАЊЕ
УСМЕНО(разговор;усмено
излагање ученика на задате
теме;ученико објашњавање
појава,
процеса,појмова; јавно
презентовање самосталног
или групног рада;
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мери динамометром
- уме да измери силу
динамометром
- користи јединицу
силе у SI систему: N
- зна да је сила
векторска величина

процењује, мери,
комбинује,
интересује се,
одговара на
постављена
питања, тумачи
урађено, размењује
искуства, изводи
вежбе према
добијеним
захтевима, тумачи
своја
решења, групише,
показује, помаже,
сарађује, прави,
проналази,
поставља питања,
доноси закључке,
експеримен-тише,
правилно записује
на часу, радује се,
изражава
задовољство.

457

инспирише,
разговара,
указује, уважава
труд (у складу
са израженим
индивидуал-ним
могућности-ма,
показује,
информише,
усмерава,
наводи,
организује,
објашњава,
одабира
садржај,
одабира методе,
одабира
средства,
координира,
бира вежбу,
подржава,
подстиче,
мотивише,
помаже у раду,
вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,

дискусија; расправа; летеће
усмено испитивање целе
групе или одељења;
ПИСМЕНО(краће писмено
одговарање;писмени
тематски радови;контролни
задаци)
НЕСТАНДАРДИЗОВАНИ
ТЕСТОВИ-које
наставници самостално
конструишу
САМООЦЕЊИВАЊЕ
УЧЕНИКА

саветује, прати
рад, радује се.
Мерење

7

6

13

- зна које су основне
физичке величине и
њихове мерне
јединице
- да повеже физичке
величине са
одговарајућим мерним
јединицама
- овлада мерењем
следећих физичких
величина: дужине,
времена и запремине
- уме да рукује
мерилима и
инструментима за
мерење одговарајућих
физичких величина
лењиром, мерном
траком, нонијусом,
хронометром,
мензуром

Прати, слуша,
записује, описује,
уочава, разуме,
демонстрира
решења,
анализира,
посматра,
упоређује,
процењује, мери,
комбинује,
интересује се,
одговара на
постављена
питања, тумачи
урађено, размењује
искуства, изводи
вежбе према
добијеним
захтевима, тумачи
своја
решења, групише,
показује, помаже,
сарађује, прави,
проналази,
поставља питања,
доноси закључке,
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ИСПИТИВАЊЕ
УСМЕНО(разговор;усмено
излагање ученика на задате
теме;ученико објашњавање
појава,
процеса,појмова; јавно
презентовање самосталног
или групног рада;
дискусија; расправа; летеће
усмено испитивање целе
групе или одељења;
ПИСМЕНО(краће писмено
одговарање;писмени
тематски радови;контролни
задаци)
НЕСТАНДАРДИЗОВАНИ
ТЕСТОВИ-које
наставници самостално
конструишу
МЕЂУСОБНО
ОЦЕЊИВАЊЕ
УЧЕНИКА БЕЗ
НЕПОСРЕДНОГ
УЧЕШЋА
НАСТАВНИКА

Маса и густина

6

9

15

експеримен-тише,
правилно записује
на часу, радује се,
изражава
задовољство.
- добије представу о
Прати, слуша,
маси као
записује, описује,
карактеристици
уочава, разуме,
физичког тела при
демонстрира
узајамном деловању
решења,
тела, да зна да се маса анализира,
тела мери вагом и да је посматра,
адитивна величина
упоређује,
- уме помоћу
процењује, мери,
дефиниционих
комбинује,
формула да израчуна
интересује се,
бројне вредности
одговара на
густине
постављена
- уме да одреди
питања, тумачи
густину чврстих тела и урађено, размењује
течности мерењем
искуства, изводи
масе и запремине
вежбе према
- зна јединице масе и
добијеним
густине у SI систему:
захтевима, тумачи
3
kg, kg/m
своја
решења, групише,
показује, помаже,
сарађује, прави,
проналази,
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ИСПИТИВАЊЕ
УСМЕНО(разговор;усмено
излагање ученика на задате
теме;ученико објашњавање
појава,
процеса,појмова; јавно
презентовање самосталног
или групног рада;
дискусија; расправа; летеће
усмено испитивање целе
групе или одељења;
ПИСМЕНО(краће писмено
одговарање;писмени
тематски радови;контролни
задаци)
НЕСТАНДАРДИЗОВАНИ
ТЕСТОВИ-које
наставници самостално
конструишу

Притисак

5

7

12

- одреди притисак
чврстих тела мерењем
и израчунавањем
- користи јединицу
притиска у SI систему:
Pa
- схвати преношење
притиска у течностима
и гасовима
- разуме Паскалов
закон
- разуме атмосферски
притисак

поставља питања,
доноси закључке,
експеримен-тише,
правилно записује
на часу, радује се,
изражава
задовољство.
Прати, слуша,
записује, описује,
уочава, разуме,
демонстрира
решења,
анализира,
посматра,
упоређује,
процењује, мери,
комбинује,
интересује се,
одговара на
постављена
питања, тумачи
урађено, размењује
искуства, изводи
вежбе према
добијеним
захтевима, тумачи
своја
решења, групише,
показује, помаже,
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ИСПИТИВАЊЕ
УСМЕНО(разговор;усмено
излагање ученика на задате
теме;ученико објашњавање
појава,
процеса,појмова; јавно
презентовање самосталног
или групног рада;
дискусија; расправа; летеће
усмено испитивање целе
групе или одељења;
ПИСМЕНО(краће писмено
одговарање;писмени
тематски радови;контролни
задаци)
НЕСТАНДАРДИЗОВАНИ
ТЕСТОВИ-које
наставници самостално
конструишу

сарађује, прави,
проналази,
поставља питања,
доноси закључке,
експеримен-тише,
правилно записује
на часу, радује се,
изражава
задовољство.
ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА(Годишњи фонд часова: 144)
ЦИЉ:Циљ учења математике је да ученик овладавајући математичким концептима, знањима и вештинима, развије основе
апстрактног 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, као и да формира основ за
даљи развој математичких појмова.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:
прочита, запише, упореди
и представи на бројевној
правој целе бројеве;
одреди супротан број и
апсолутну вредност целог
броја;
израчуна вредности
једноставнијих бројевних
израза;
реши једноставан проблем
из свакодневног живота

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учења,
посматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
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Подстиче,
осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер
у активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише,
разговара, указује,
уважава труд (у
складу са

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Проширивањем система
Nₒ природних бројева са
нулом, настаје систем
целих бројева Z, као
скуп који је допуњен
негативним целим
бројевима и на који се,
са Nₒ такође проширује
значење операција и
релација.
Први корак у овом

ЦЕЛИ
БРОЈЕВИ

9 15
24

користећи бројевни израз.

развија
способност
кратког, јасног
и прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у
раду,
стиче
способност
изражавања
математичким
језиком,
решава задатке,
тестове, ради
домаће задатке
и писмене
провере.
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израженим
индивидуалним
могућностима),
показује,
информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава,
одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства,
координира, бира
вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже
у раду, вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад.

проширењу чини
додавање негативних
целих бројева скупу Nₒ
а природни бројеви у
том ширем скупу слове
као позитивни цели
бројеви. Уз то треба
истаћи значење тих
бројева које они имају
на разним скалама
( термометарској, табли
лифта, приказивању
прихода и расхода.... )
У том смислу пожељно
је, на конкретним
примерима, на разним
скалама приказати неке
позитивне и негативне
температуре, нека
позитивна и негативна
финансијска стања,
надморску висину... Ако
је n ознака за природне
бројеве, онда ће –n бити
ознака за негативне
целе бројеве и при том:
- n и –n чине пар
супротних бројева,
- n је апсолутна
вредност за оба броја: n
и –n,
- броју –n супротан је
број n, тј. – (-n)= n.

Поређење целих бројева
ослања се интуитивно
на њиховом
представљању тачкама
на бројевној правој и
прати представу о
распореду тих тачака.
Када се бројевна права
оријентише, кретање у
супротном правцу
генерише негативне
бројеве. У том
контексту треба указати
на геометријско
тумачење апсолутне
вредности целог броја и
потенцирати апсолутну
вредност целог броја
као одстојање тачке од
нуле, истичући да цео
број и њему супротан
број имају једнаке
апсолутне вредности, тј.
једнака одстојања од
нуле.
Сабирање у скупу Z
интерпретира се као
настављање „ходова“ тј.
надовезивање
усмерених дужи, у
смислу да 3 + 5
представља наставак
„кретања“ у истом
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смеру, а да 3 + (-5)
представља кретање за 3
јединице у позитибном
смеру и потом 5
јединица у негативном
смеру. После рада на
комплетним примерима
треба прећи на
формалну дефиницју
збира целих бројева.
Особине сабирања
целих бројева
(комутативност и
асоцијативност) такође
треба приказати кроз
конкретне примере.
Одузимање у скупу Z
дефинише се сабирање
са супротним бројем и
треба истаћи да је у
скупу Z та операција
увек изводљива.
Приликом увођења
множења у скупу Z,
први корак је опет
интуитиван. То, на
пример, значи да
проблем множења 3∙2
сводимо на продужено
сабирање, тј. на
релацију 3 ∙ 2 = 2 + 2 +
2. Аналогно и проблем 3
∙ (-2) сводимо на
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релацију 3 ∙ (-2) = (-2) +
(-2) + (-2) и кроз низ
сличних примера
долазимо до правила за
множење позитивног и
негативног целог броја,
али и до важних
последица, а то је да је
n ∙ (-1) = (-1) ∙ n = 1 ∙ (-n)
= (-n) ∙ 1 = - n тј. да је n ∙
(m) = n ∙ (-1) ∙ m = - n ∙ m.
Остаје да се објасни
случај множења два
негативна цела броја па
производ (-3) ∙ (-2)
записујемо као (-3) ∙ (-2)
= -3 ∙ (-2) = - (-6) = 6 (на
основу већ познате
једнакости – (-n) = n).
Уопштеније (-n) ∙ (-m) =
- n ∙ (m) = - (n ∙ m) = n ∙
m.
Својство
комутативности и
асоцијативности
множења илустује се
прво на конкретним
примерима, а тек потом
се и формално изводе на
основу дефиниције
множења. На сличан
начин, преко примера и
кроз задатке, треба
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РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ

18
48

30

прочита, запише, упореди
и представи на бројевној
правој рационалне бројеве
у облику разломка и у
децималном запису;
одреди супротан број и
апсолутну вредност
рационалног броја;
израчуна вредности
једноставнијих бројевних
израза и реши једноставну
линеарну једначину и
неједначину у скупу
рационалних бројева;реши
једноставан проблем из
свакодневног живота
користећи бројевни израз,
линеарну једначину и
неједначину у скупу
рационалних бројева;
примени пропорцију и
проценат у реалним
ситуацијама;
прикаже податке у
зависности између две
величине у координатном

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учењапосматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног
и прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у
раду,
стиче
способност
изражавања
математичким
језиком решава
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Подстиче,
осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер
у активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише,
разговара, указује,
уважава труд (у
складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује,
информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава,
одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства,
координира, бира
вежбу, подржава,
подстиче,

илустровати и својство
дистрибутивности. Кроз
примере треба и
показати да скуп Z није
затворен за дељење, тј.
да количник два цела
броја није увек цео број.
Проширивање скупа
ненегативних
рационалних бројева
тече на потпуно
аналоган начин као и
проширивање скупа Nₒ..
Дељење у систему
рационалних бројева Q
осмишљава се као као
множење реципрочним
бројем и треба истаћи
да је сад та операција
увек изводљива (сем
дељења нулом, кад
треба истаћи да такво
дељење нема смисла).
Решавање линеарних
једначина и неједначина
је изводљиво без
ограничења тек у скупу
рационалних бројева Q.
Позната правила
решавања једначина и
неједначина наведеног
облика треба повезати и
објаснити

систему (стубичасти,
тачкасти и линијски
дијаграм);
тумачи податке приказане
табелом и графички.

задатке,
тестове, ради
домаће задатке
и писмене
провере.
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мотивише, помаже
у раду, вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад.

одговарајућим
особинама операција у
скупу Q. Решавајући
текстуалне проблеме
састављањем и
решавањем једначина и
неједначина, утврђују се
научени поступци и
сагледава њихова
примена.
У делу који се односи
на примену, најпре
увести појам
координатног система,
као и појам координата
као уређеног пара који
одређујеположај тачке у
координатној равни.
Одређивање растојања
између две тачке
обрадити само када оне
имају једнаке вредности
апциса или ордината,
док одређивање
средишта дате дужи у
координатном систему
повезати са појмом
аритметичке средине.
Након усвајања
основних појмова,
ученици могу да
приказују податке о
зависним величинама на

различите начине.
Важно је да се ученици
оспособе да ,,читају“
графиконе и уочавају
зависности међу
величинама и у
случајевима када оне
нису приказане
директно на графикону
или табели.
Након понављања о
појму размере, увести
појам појам пропорције
и коефицијента
пропорционалности и
обраду овог градива
подредити практичном
циљу, уз повезивање са
већ познатим
садржајима математике
и других предмета.
Кроз практичне
примере, увести појам
директне и обрнуте
пропорциналности уз
приказ зависности
директне
пропорционалности у
координатном систему.
Директну
пропорционалност
приказивати графички у
координатном систему
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ТРОУГАО

10
24

14

класификује троуглове на
основу њихових својстава;
конструише углове од 90 °
и 60° 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);
примени својства
троуглова у једноставнијим
задацима;
одреди центар описане и
уписане кружнице троугла;
примењује особине осне
симетрије, централне
симетрије и транслације у

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учењапосматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног
и прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у
раду,
стиче
способност
изражавања
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Подстиче,
осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер
у активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише,
разговара, указује,
уважава труд (у
складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује,
информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава,
одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства,
координира, бира

и условом y=kx, али се
не уводи општи појам
функције, а може се
поменути назив график
линеарне функције, који
треба повезати са
практичним примерима
из свакодневног живота
и других предмета.
Појам троугла повезати
са познатим појмом
затворене изломљене
линије, а обим троугла
повезати са збиром
дужина дужи.
Повезати тврђење о
збиру унутрашњих
углова са својствима
трансверзалних углова и
анализирати својства
спољашњих углова.
Ученике навикавати да
систематски и прецизно
користе одговарајуће
ознаке при обележавању
страница, темена и
углова троугла и
инсистирати да
класификацију
троуглова на
оштроугле,правоугле и
тупоугле троугле усвоје
сви ученици, као и да

једноставнијим задацима;
правилно користи
геометријскиприбор.

математичким
језиком решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке
и писмене
провере.
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вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже
у раду, вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад.

прихвате да се наспрам
једнаких углова у
троуглу налазе једнаке
странице и обрнуто.
Објаснити чињеницу да
се наспрам дуже
странице у троуглу
налази већи угао и
обрнуто, као и теорему
о неједнакости троугла.
Увести висину троугла
као дуж која садржи
теме троугла и
нормална је на праву
одређену наспрамном
страницом.
Објаснити најпре
конструкције углова од
90° и 60°, а затим
увежбати конструкцију
симетрале угла лењиром
и шестаром. На овај
начин конструисати
углове од 30°, 15°, 7°30',
75°, 22° 30', 52° 30' и
друге углове.
Након претходних
уводних садржаја о
троуглу, обрадити
основне конструкције
троуглова: (СУС),
(УСУ), (ССС) и (ССУ).
На примерима

илустровати ситуације
када није могуће
конструисати
одговарајући троугао: у
случају УСУ ако је збир
датих углова већи од
180°; у случају ССС ако
дате дужи не
задовољавају
неједнакости троугла.
Обрада појма
подударности међу
троугловима природно
се дели на три фазе. У
првој фази увести појам
подударности
ослањајући се на
визуелну перцепцију и
геометријску интуицију
ученика. У овој фази,
најважније је да
ученици уочавају
парове одговарајућих
страница и парове
одговарајућих углова
два подударна троугла.
Друга фаза је
упознавање са
ставовима
подударности. Тврђења
СУС, УСУ, ССС, ССУ,
раније формулисана у
вези са основним
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конструкцијама, треба
да послуже за
формулацију
одговарајућих ставова.
У другој фази од
ученика захтевати
примену ставова само у
најједноставнијим
случајевима.
Прецизније, треба се
ограничити искључиво
на задатке:
- у којима су дата
(нацртана или описана)
два троугла за које се
непосредно (са слике
или из текста) могу
уочити једнакости из
услова неког става
- у којима се захтева од
ученика да уочи који
став се може применити
и да одреди једнакост
осталих парова
одговарајућих страница,
односно углова.
Кроз задатке наведеног
типа истицати
специфичност у
случајевима када треба
утврдити подударност
једнакокраких,
једнакостраничних,
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ЧЕТВОРОУГАО 8
22

14

класификује четвороуглове
на основу њихових
својстава;конструише
паралелограм и трапез на
основу задатих елемената
(странице, углови и
дијагонале
четвороугла);примени
својства четвороуглова у
једноставнијим
задацима;сабира и одузима
векторе и користи их у
реалним
ситуацијама;примењује
особине осне симетрије,
централне симетрије и
транслације у

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учењапосматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног
и прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
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Подстиче,
осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер
у активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише,
разговара, указује,
уважава труд (у
складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује,
информише,
усмерава, наводи,

односно правоуглих
троуглова.
У трећој фази обраде
подударности,
применом ставова треба
извести особине
централне и осне
симетрије. Доказати
најважнија тврђења о
симетрали дужи и
симетрали угла и из њих
касније извести
одговарајуће закључке о
центру описане и
уписане кружнице
троугла.
Обрадити дефиницје и
основна својства
четвороуглова:
паралелограма,
квадрата,
правоугаоника, ромба,
трапеза и делтоида.
Истицати и логичку
повезаност ових фигура
(квадрат је
правоугаоник,
правоугаоник је
паралелограм, ромб је
паралелограм). Посебно
је важно нагласити да

једноставнијим задацима

дијаграме,
рачуна, развија
уредност у
раду,
стиче
способност
изражавања
математичким
језиком решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке
и писмене
провере.
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организује,
објашњава,
одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства,
координира, бира
вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже
у раду, вреднује,
оцењује,
образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад.

све особине
паралелограма
задовољавају и квадрат,
правоугаоник и ромб,
али да и сваки од њих
има своје специфичне
особине.
Запазити да се
четвороугао разлаже на
два троугла
(дијагоналом),
ослањајући се на
теореме о угловима
трогулова доћи до
одговарајуће теореме о
угловима
четвороуглова. На
основу наученог о
паралелограму у петом
разреду као и наученог
о подударности
троуглова и централној
симетрији, осној
симетрији и транслацији
у шестом разреду,
изводе се особине
паралелограма и услови
да четвороугао буде
паралелограм. Важно је

доказати својства
паралелограма.
Треба се ослањати на
карактеристична (и
изведена) својства при
извођењу
једноставнијих
конструкција поменутих
геомтеријских фигура и
конструкције са њима
повезаним елементима
(дужима, угловима и
дијагоналама). Сваки
задарак са
конструкцијом
искористити за
обнављање основних
особина четвороугла
који се конструише.
Обновити појам
усмерених дужи и
векторс (интензитет,
правац, смер, једнакост
вектора). Увести појам
супротног вектора и
множење вектора
бројем. Објаснити
поступак сабирања
вектора надовезивањем
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вектора. Повезати
сабирање вектора са
паралелограмом,
дијагоналом
паралелограма.
одузимање вектора
увести као сабирање
вектора при чему се
један вектор сабира са
супротним вектором
другог вектора.
Трапез дефинисати као
четвороугао који има
тачно један пар
паралелних страница.
Разлагањем трапеза на
паралелограм и троугао
или паралелограм и два
троугла проучити
његова својства. Такође,
иста разлагања
применити приликом
конструкције трапеза.
Код увођења појма
средње линије троугла и
трапеза и њихових
својстава треба се
ослонити на знања о
векторима.
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6
ПОВРШИНА
ЧЕТВОРОУГЛА 15
И ТРОУГЛА

израчуна површину
троугла и четвороугла
користећи обрасце или
расположиву једнакост
9

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учењапосматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног
и прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у
раду,
стиче
способност
изражавања
математичким
језиком решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке
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Подстиче,
осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер
у активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише,
разговара, указује,
уважава труд (у
складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује,
информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава,
одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства,
координира, бира
вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже
у раду, вреднује,
оцењује,

Увестии појам и
особине делтоида. Није
предвиђена
конструкција делтоида.
Важно је обновити
јединице које се користе
за мерење површине.
Показати и
израчунавање површине
неких једноставнијих
фигура нацртаних у
квадратној мрежи, при
чему је један квадрат те
мреже изабран за
јединицу мере.
Полазећи од формуле за
површину
правоугаоника,
допуњавањем и
разлагањем, изводе се
формуле за површину
четвороуглова са
нормалним
дијагоналама: квадрат,
ромб, делтоид, као и
израчунавање површине
произвољног
четвороугла разлагањем
на познате геометријске
фигуре. Укључити
практичне примене
рачунања површина
реалних објеката, и кроз

и писмене
провере.

ШКОЛСКИ
ПИСМЕНИ
ЗАДАЦИ

0 8 8

образлаже,
повезује,
препоручује,
саветује, прати
рад.

Решава задатке. Прати рад
Примењује
ученика.
стечена знања
Вреднује
примењена
знања.
Указује на грешке
изаједно са
ученицимаотклања
исте.
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ту примену константно
обнављати јединице за
мерење дужине и
површине. Осим тога,
важно је обрадити и
ситуације у којима се
рачуна површина
фигура задатих у
координантном
систему.
Кроз припремљене
задатке, прилагођене
индивидуалним
могућностима ученика
сагледати како су
ученици усвојили
пређено градиво.

ПРЕДМЕТ:БИОЛОГИЈА(Годишњи фонд часова: 72)
ЦИЉ: Циљ учења биологије је да ученик изучавањем биолошких процеса и живих бићау интеракцији са животном
средином, развије одговоран однос према себи и природи, као и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за
одрживим развојем.
ТЕМА/ОБЛАСТ

1. ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И
ФУНКЦИЈЕ
КАО ОСНОВА
ЖИВОТА

БР.
ЧАСОВА
36

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
- упореди грађу животиња, биљака
и бактерија на нивоу ћелија и
нивоу организма;
- повеже грађу и животне процесе
на нивоу ћелије и нивоу организма;
- одреди положај органа човека и
њихову улогу;
-цртежом или моделом прикаже
основне елементе грађе ћелије
једноћелијских
и
вишећелијскихорганизама;
- користи лабораторијски прибор и
школски микроскоп за израду и
посматрање препарата;
хумано
поступа
премао
рганизмима које истражује;
- користи ИКТ и другуопрему у
истраживању, обради података и
приказу резултата.
- табеларно и графички представи
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
анализирају
истакнут циљ и
исходе (схватају
шта треба да
савладају на
часу);
активно
учествују
у
разговору
пажљиво слушају
инструкције
добијене
од
стране
одговарају на
питања
наставника;
пажљиво слушају
и прате излагање
наставника;

Јасно истиче циљ и
исходе часа;
уводи ученике у
нову наставну
јединицу,
проверава домаћи
задатак заједно са
ученицима
подстиче ученике
да изнесу своја
мишљења и
закључке о датом
наставном
садржају;
кључне речи и
појмове записује на
табли;
одговара на питања
ученика уколико
постоје нејасноће

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Наставне методе:
Вербално-текстуална,
демонстративноилустративна метода
Облици рада:
Фронтални рад, рад у
пару, индивидуални
рад, групни рад

2. ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМ
У

16

3. НАСЛЕЂИВА
ЊЕ И

6

прикупљене податке и изведе
одговарајуће закључке;
- разматра, у групи, шта и како јеу
чио/учила и где та знања може да
примени
-направи разлику између животне
средине, станишта, популациије
екосистема и еколошке нише;
- размотри односе међу члановима
једне популације, као и односе
између различитих популација на
конкретним примерима;
-илуструје примерима међусобни
утицај живих бића и узајамни
однос са животном средином;
- истражи утицај средине на
испољавање особина, поштујући
принципе научног метода;
- користи ИКТ и другу опрему у
истраживању, обради података и
приказу резултата.
- табеларно и графички представи
прикупљене податке и изведе
одговарајуће закључке;
- разматра, у групи, шта и како је
учио/учила и где та знања може да
примени
-идентификује примере природне и
вештачке селекције у окружењу и у
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анализирају циљ
и исходе часа;
одговарају на
питања
наставника;
постављају
питања
наставнику
уколико им
нешто није јасно
или имају
додатна
интересовања;
износе своје
закључке о улози
и значају
популација и
станишта;

истиче циљ часа:
уводи ученике у
нову наставну
област: ,,Живот у
екосистемуˮ;
усмерава ученике
да дођу до тачних
одговора
(повезујући са
градивом из петог
разреда);
одговара на питања
ученика;

Наставне методе:
Вербално-текстуална,
демонстративноилустративна метода
Облици рада:
Фронтални рад, рад у
пару, индивидуални
рад, групни рад

анализирају циљ
и исходе часа;

јасно истиче циљ
часа

Наставне методе:
Вербално-текстуална,

ЕВОЛУЦИЈА

4. ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНО
СТ ЖИВОТА

задатом тексту/илустрацији;
-повеже еволутивне промене са
наследном варијабилношћу и
природном селекцијом;
- користи ИКТ и другу опрему у
истраживању, обради података и
приказу резултата.
- табеларно и графички представи
прикупљене податке и изведе
одговарајуће закључке;
- разматра, у групи, шта и како је
учио/учила и где та знања може да
примени

6

- групише организме према
особинама
које
указују
на
заједничко порекло живота на
Земљи;
- одреди положај непознате врсте
на „дрвету живота”, на основу
познавањао пштих карактеристика
једноћелијских и вишећелијских
организама;
- користи ИКТ и другу опрему у
истраживању, обради података и
приказу резултата.
- табеларно и графички представи
прикупљене податке и изведе
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коментаришу
показане
фотографије из
мултимедијалног
уџбеника;
износе своја
мишљења и
закључке ;
постављају
питања
наставнику
уколико постоје
нејасноће или
додатна
интересовања.

уводи ученике у
нову наставну
област
,,Наслеђивање и
еволуцијаˮ
усмерава ученике
на одговор и
анализу ;
слуша закључке
ученика;
одговара на питања
ученика уколико
постоје нејасноће
или додатна
интересовања.
одговарају на
истиче циљ часа:
питања
као и исходе.;
наставника;
уводи ученике у
анализирају циљ нову наставну
и исходе часа
област ,,Порекло и
постављају
разноврсност
питања
живота”;
наставнику,
слуша коментаре
уколико постоје
ученика и наводи
нејасноће или
их на извођење
додатна
закључка;
интересовања
одговaра на питања
активно
ученика уколико
учествују
у постоје нејасноће

демонстративноилустративна метода
Облици рада:
Фронтални рад, рад у
пару, индивидуални
рад, групни рад

Наставне методе:
Вербално-текстуална,
демонстративноилустративна метода
Облици рада:
Фронтални рад, рад у
пару, индивидуални
рад, групни рад

5. ЧОВЕК И
ЗДРАВЉЕ

8

одговарајуће закључке;
- разматра, у групи, шта и како је
учио и где та знања може да
примени.
- прикупи податке о радовима
научника који су допринели
изучавању људског здравља и
изнесе свој став о значају њихових
истраживања;
- одржава личну хигијену и
хигијену животног простора у
циљу спречавања инфекција;
- доведе у везу измењено понашање
људи
са
коришћењем
психоактивних супстанци;
- збрине површинске озледе коже,
укаже прву помоћ у случају убода
инсеката, сунчанице и топлотног
удара и затражи лекарску помоћ
кад процени да је потребна;
- повеже узроке нарушавања
животне седине са последицама по
животну средину и
људско
здравље и
делује
личним
примером
у
циљу заштите животне средине;
- користи ИКТ и другу опрему у
истраживању, обради података и
приказу резултата.
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разговору

или додатна
интересовања.

анализирају циљ
и исходе часа;
коментаришу
износе своја
мишљења и
закључке ;
постављају
питања
наставнику
уколико постоје
нејасноће или
додатна
интересовања.

уводи ученике у
нову наставну
област: ,,Човек и
здравље”;
истиче циљ часа:
као и исходе.;
слуша коментаре
ученика и наводи
их на извођење
закључка;
одговaра на питања
ученика уколико
постоје нејасноће
или додатна
интересовања.

Наставне методе:
Вербално-текстуална,
демонстративноилустративна метода
Облици рада:
Фронтални рад, рад у
пару, индивидуални
рад, групни рад

ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – годишњи фонд часова 72

ЦИЉ:наставе и учења технике и технологије је да ученик развијајући техничко-технолошку писменост буде прилагођен друштвеним и
економским променама, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и
технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

ТЕМА/ОБЛАС
Т
1.Животно и
радно
окружење

2.Техничка и
дигитална
писменост

БР.
ИСХОДИ
ЧАСОВА По завршетку теме ученик
об.+веж.
ће бити у стању да:
3+3=6
Правилно и безбедно користи
техничке апарате и ИКТ
уређаје у животном и радном
окружењу;
Организује радно окружење у
кабинету;
Описује улогу технике ,
технологије и иновација, у
развоју заједнице и њихово
повезивање;
Наводи занимања у области
технике и технологије

8+8=16

Самостално црта скицом и
техничким цртежом
једноставан предмет;

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
Препознају
природне
ресурсе и
њихову
ограниченост у
коришћењу;
Знају мере
заштите за
обнову и
унапређење
животног
окружења;
примењују мере
заштите и
средстава за
личну заштиту
при раду
Стичу основно
техничко и
информатичко
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Подстиче ученике да
комуницирају
језиком технике;
Развија стваралачко
и критичко
мишљење
Указује на значај
наставе технике и
технологије у циљу
стицања техничке
културе и
упознавање
одређених знања о
техничким уређајима
који нас окружују

Уводи ученике у
свет технике и
техничког цртања;

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
/излагање,вербална
метода, метода
разговора,
демонстративна
метода/фронтални
и индивидуални
рад

/вербална,
текстуална меода,
илустративна,

правилно чита технички
цртеж; преноси податке
између ИКТ уређаја; користи
програм за обраду текста и
обрађује дигиталну слику;
користи интернет

3.Ресурси и
производња

7+13=20

Повезује својства природних
материјала са применом;
објашњава технологију
обраде и прераде дрвета,
папира, коже, текстила;
правилно користи алате за
обраду материјала;
Самостално израђује

васпитање и
образовање;
сазнају основни
концепт
информационо
комуникациони
х технологија;
упознају рад са
једним од
оперативних
система и
неколико
коришћених
програма;
развију
психомоторне
способности и
прецизност у
цртању;комуниц
ирају језиком
технике
Разумеју
технолошке
процесе и
производе
различитих
технологија;
стичу ране
навике и
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развија код ученика
прецизност у
техничком цртању;
подстиче ученике да
комуницирају
језиком технике

графичка,
демонстративна/
Фронтални и
ниндивидуални
рад/

На основу разних
особина материјала
обабира материјал за
модел и макету;
развија код ученика
психомоторне
способности;
упознаје ученике са

/вербална,
демонстративна
метода,
производно-радна/
Фронтални,
индивидуални рад,
рад у паровима,
групни/

једноставне моделе

4.Саобраћај

8+6=14

Правилно се понашају као
пешаци и возачи бицикла;
користе заштитну опрему за
управљање бициклом;
разликују безбедно од
небезбедног понашања у
саобраћају

оспособљавају
се за сарадњу и
тимски рад;
препознају
природне и
вештачке
материјале; на
основу
физичких,
хемијских,
механичких и
технолошких
својстава
одабирају
одговарајући
материјал за
модел или
макету
Стицање
основних знања
из саобраћајно
техничке
културе;
савладавање
технике вожње
бицикла и
учешћа пешакау
саобраћају;
стицање знања о
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природним и
вештачким
материјалима као и
начином њихове
обраде

Уводи ученике у
свет саобраћајно
техничке културе;
развија код ученика
саобраћајну
писменост;
оспособљава
ученике за правилну
вожњу на
саобраћајном
полигону

/вербална и текст
метода, разговор,
илустративна,
демонстративна/
Фронтални и
индивидуални рад

5.Конструкторс
ко моделовање

0+14=14

Одабира алате и материјале за
израду предмета; ручно
израђује једноставније
предмете; активно учествује у
раду пара или групе;
самостално представља идеју,
поступак израде и готов
модел

саобраћајној
сигнализацији и
употреби
информационих
технологија у
савременом
саобраћају
Развијање
психомоторних
способности;
стицање радних
навика и
оспособљавање
за тимски рад;
стицање знања
за коришћење
мерних
инструмената;
развијају
прецизност у
раду, упорност
и истрајност;
схватају
законитости
природних
наука;
примењују мере
заштите на раду
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Подстиче уенике на
самосталан рад;
организује групни
рад и рад у пару;
развија стваралачко
и критичко
мишљење; одабира
материјале за израду
макете

/демонстративна
метода, графичка,
производно-радна,
/фронтални,
индивидуални, рад
у паровима, рад у
групи/

Назив предмета

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Циљ

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну
комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за
решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.

Разред

шести

Годишњи фонд часова

36 часова
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ТЕМА/ОБЛАСТ

1. ИКТ

ТЕМА/ОБЛАСТ

Број
часова

10

Број
часова

ИСХОДИ
По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
-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;

ИСХОДИ
По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
-одговорно и правилно
користи

Активности у образовно васпитном раду
Ученика
-слуша
-посматра
-уочава
- креира
-снима
-обрађује и
уређује
- ради вежбе
-закључује
-процењује
примену
наученог у
другим
предметима

Наставника
-уводи ученике у
садржај теме

-развија слободно и
креативно мишљење

Наставника
Планира, осмишљава,

-слуша
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Садржај се реализује кроз следеће
облике наставе:
-теоријске основе у кратким
цртама кроз упуства за
реализацију задатка, објашњења
нових појмова,концепата...

-презентује
програме за
(цртање,обраду текста,
презентацију,конверзију) -практичан рад индивидуално, у
пару или групи
-мотивише
Часови се реализују у
дигиталној учионици
-координира
радом

Активности у образовно васпитном раду
Ученика

Начин и поступци остваривања
рада

Начин и поступци остваривања
рада
Садржај се углавном реализује
кроз

2. Дигитална
писменост

4

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;
-објасни поступак заштите
дигиталног
производа/садржаја
одговарајућом CC лиценцом;

-прати
-посматра
-уочава
- размишља о
решавању
проблемских
ситуација на
интернету
- решава
једноставније
ситуације
-процењује
примену
наученог у
дигиталном
свету
-слушају
-прате
размишљају о
решавању
проблемских
ситуација
насталих на
интернету
-закључују
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уводи ученике у садржај
теме, упућује, подстиче,
демонстрира, даје
упутства, ради на
развијању одговорности
у дигиталном свету
усклађује инд. рад са
способностима ученика,
мотивише, охрабрује,
даје повратне
информације, користи
различите методе,
ради на развијању свести
о опасностима на
интернету као и о
поштовању ауторских
права,
ради на развијању свести
о добрим и лошим
странама интернета

теоријске основе кроз упуства за
реализацију задатка, објашњења
основних појмова,концепата...(у
случају ове теме задатака типа
решавања проблема на интернету)

Часови се реализују у дигиталној
учионици

-процењују
примену
наученог у
дигиталном
свету

ТЕМА/ОБЛАСТ

3. Рачунарство

Број
часова
15

ИСХОДИ
По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
-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;

Активности у образовно васпитном раду
Ученика
-слуша
-посматра
-уочава
-ради вежбе
- закључује
- разуме
примере
- решава
једноставније
задатке
- креира
рачунарски
програм
-исправља
грешке
-примењује
научено у
решавању
проблема из
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Наставника

Начин и поступци остваривања
рада

Садржај се реализује кроз следеће
Планира, осмишљава,
облике наставе:
уводи ученике у садржај -теоријске основе кроз упуства за
теме, упућује, подстиче, реализацију задатка, објашњења
демонстрира, ради на
основних појмова,концепата...
развијању
-практичан рад на изради
алгоритамсњког
лабораторијских вежби
мишљења, даје упутства, индивидуално, у пару
усклађује инд. рад са
Часови се реализују у
способностима ученика,
дигиталној учионици
мотивише, охрабрује,
даје повратне
информације,
координира радом,
користи различите
методе за развијање
логичког мишљења и
креативности

ТЕМА/ОБЛАСТ

4. Пројектни
задатак

Број
часова
7

-разложи сложени проблем
на једноставније
функционалне
целине (потпрограме);
-проналази и отклања
грешке у програму;

других
предмета

ИСХОДИ
По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
- сарађује са осталим
члановима
групе у одабиру теме,
прикупљању и обради
материјала, представљању
пројектних резултата и
закључака;
- користи могућности које
пружају рачунарске мреже у
сфери комуникације и
сарадње;
- креира, објављује и
представља дигиталне
садржаје користећи
расположиве алате;
-вреднује процес и резултате
пројектних активности.

Активности у образовно васпитном раду
Ученика

Наставника

-сарађују

-уводи ученике у
садржај теме

-прикупљају
-закључују
-примењују
-вреднују
- процењују
примену
пројекта у
другим
доменима
друштва
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-планира фазе
пројектног задатка
-ради на развијању
способности ученика да
примене научено при
изради пројекта
-мотивише
координира
радом
-ради на развијању
креативности

Начин и поступци остваривања
рада
Ученици заједно са наставником
пролазе кроз све фазе рада на
пројектном задатку, при чему
наставник наглашава сваки корак,
објашњава, иницира дискусију и
предлаже решења. Акценат је на
постицању иницијатива и
креативности, успостављању
сарадничких и вредносних ставова
код ученика.Пројектни задаци се
баве темама из школског или
свакдневног живота: израда
интервјуа или чланака, израда
упутства или туторијала, правила
понашања и представљање радова
на огласној табли, школском
часопису..

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – годишњи фонд часова 72+54 (обавезне наставне
активности)
ЦИЉ: Циљ наставе и учења 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 правилногни редовног
физичког вежбања у савременим условима живота и рада

САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

БРОЈ
ЧАСОВА
УГ/
ОГ ВГ/ У
ПР

1.Мерење телесног
развоја и физичких
способности

8

8

Исходи : по
завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да :

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

НАСТАВНИК
А

Начини остваривања
садржаја

Уме да упореди
резултате иницијалног
и финалног тестирања
и разуме потребу
тестирања.
Примењује комплексе
простих и
општеприпремних
вежби.

Активно
учешће у
тестирањима
и разумевање
потребе
тестирања
због праћења
телесног
развоја и
физичких
способности.

Снимање
иницијалног и
финалног
стања,
евиденција
резултата,
упоређивање и
планирањеза
наредну
наставну
годину.

Методе рада : вербална
- демонстрације
Наставна средства :
вага, висиномер,
штоперица, лењир,
клупица 60 цм, метар.
Облок рада :
фронтални, групни,
индивидуални.

Разликује атлетске
дисциплине.
Развија моторичке
способности применом
вежбања из атлетике.

Активно
учешће у
наставним и
ваннаставним
облицима

Оспособљавање
ученика да
стечена знања,
умења користе
у свакодневном

Вежбалиште отвореног
типа, сала.
Методе рада : -вербална
- демонстрације

2. Атлетика:

трчања

2

1

3
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бацања

1

скокови

2

3.Кошарка:

4.Игре на снегу:

5

1

3

4
4

21

2

6

26

3

Изведе елементе
кошаркашке технике
- примени основна
правила кошарке
- користи елементе
кошарке у игри
- примени основне
елементе тактике у
одбрани и нападу
- учествује на
унутародељењским
такмичењима.
Ученик схвата потребу
за физичким
активностима у
зимским условима.
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рада (кратке,
средње и дуге
пруге, крос)
Кроз рад
усваја нова
знања.
Усваја,
увежбава и
усавршава
скок у даљ и
вис.
Активним
учешћем у
игри
задовољавају
социјалне
потребе
потврђивањем
и групним
поистовећива
њем и сл.

животу.

Демонстрира и
објашњава
технику.
Демонстрира и
објашњава
технике скока у
вис и скока у
даљ.
Наставник кроз
колективне
спортове врши
социјализацију.

Развој координације,
експлозивне снаге.

Формира
позитиван
став о
зимским
спортовима.

Организује рад
на отвореним
теренима.

Зимска одећа, санке,
клиско.

Развој експлозивне
снаге доњих
екстремитета.

Наставна средства :
кошеви, лопте.
Методе рада : демонстрације
- вербална
Облик рада :
- фронтални
- групни
- индивидуални

5.Борилачки
спортови:

6.Спортска
гимнастика:

7.Вежбе са вијачама:

8.Упознавање са

1

4

1

1

2

8

1

3

12

2

1

Ученик разуме да су
борилачки спортови
потребни због развоја
физичких способности
и због сузбијања
агресивности.

Кроз вежбање
развија
позитиван
став о
борилачким
спортовима.

Одржава равнотежу у
различитим
кретањима, изводи
ротације тела,
- схвати вредности
спортске гимнастике за
сопствени развој

Испуњавају
урођену
потребу за
различитим
облицима
кретања.

Ученик разуме потребу
употребе кратке и дуге
вијаче као реквизита
који помаже у
побољшању физичких
способности.

Ученик усваја
знања о
развијању
моторичких
способности
уз помоћ
вијаче.
Стицање и
развијање
свести о

Ученик усваја
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Утиче на
ученике у
формирања
правилног
односа према
борилачким
спортовима.
У току рада
наставник
постепено
усмерава
ученике на
самостално
извођење вежби
како би његова
пажња била
усмерена на
кориговање
грешака.
Демонстрација
и објашњење
вежби са
вијачама.

Наставник даје
информације
везане за значај

Вежбалиште затвореног
типа или отвореног
типа.
Методе рада . –
вербална
- демонстрације
Наставна средства :
козлић, одскочна даска,
струњаче, ниска греда,
шведска клупа, шведске
мердевине.
Наставне методе : демонстрације
- вербална

Наставна средства :
кратке и дуге вијаче.
Метод рада : демонстрације
- вербална

Метод рада : вербални

информације о раду у
наредној наставној
години.

планом и програмом:

9.Корективно
вежбање:

1

2

3

Ученик схвата колико
је корективно вежбање
неопходно уколико
има деформитета
локомоторног система,
лошег држања тела.
Научи основне вежбе
за побољшање лошег
држања тела.
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потреби
здравља и
чувања
здравља.
Стиче знања о
потреби
правилног
држања тела.

и суштину
наставе
физичког
васпитања.
Утиче на став о
правилном
држању тела.

Наставна средства :
струњаче,рипсто.
Методе рада : вербална
- демонстрације

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ПРЕДМЕТ:НЕМАЧКИ ЈЕЗИК(Годишњи фонд часова: 72)
ЦИЉ: Циљ учења страног језикаје да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем
стратегија учењастраног 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.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА

По завршеној
теми/области ученици
су у стању да у усменој и
писменој комуникацији:

1.Freizeitaktivitäten
Уводна тема
Was kannst du?
Modalverb „können“
Ich kann…
Stefan will Tennis
spielen lernen
Modalverben
„müssen“,„wollen“
Ich brauche…
Der Possessivartikel im
Nominativ
Verb „gehören“
Der Possessivartikel im
Akkusativ
Farben
Was kannst du nach der
ersten Lektion des
Moduls 4?

ИСХОДИ

8

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

- именују спортове / хобије
- наведу којим
активностима умеју / не
умеју да се баве
- кажу шта умеју, морају
или желе
- изразе шта им је потребно
- изразе коме шта припада

-траже и дају
обавештења, разумеју
јасно постављена
једноставна питања личне
природе и одговаре на
њих

- активно
учествовање у
причању
- слушање и
читање
кратких и
устаљених
израза
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- анализирање
саопштавање
-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
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Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радној свесци,
тестови вештина и
различите технике
формативног
оцењивања.
-организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и
монолошка метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин рада
-певање у групи
- повезивање речи и
кратких реченица са
сликама

осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
примењивање

2. Winterferien /
Sommerferien
Wohin fährst du in
Urlaub?
DieLokalergänzungen
Wohin fährst du in
Urlaub?
Jahreszeiten und Monate
Das Wetterbericht
Wortschatz wiederholen
Kontrollübung
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-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду
-пружање подршке
за ради
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
- кажу куда иду на одмор - активно
Посматрање и
-кажу којим активностима учествовање у праћење, усмена
се баве током одмора
причању
провера кроз
- опишу какво је време
- описивање
играње улога у
- кажу колико дуго трају - слушање
паровима,
одређене активности.
- излагање
симулације у
- запажање
паровима и
- усвајање
групама, задаци у
радној свесци,
закључивање тестови вештина и
- анализирање различите технике
формативног
саопштавање оцењивања.
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У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и
монолошка метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин

-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
примењивање

3. Alles Gute zum
Geburtstag
Wann ist er/sie geboren?
Jahre
Tina hat Geburtstag
Die Ordinalzahlen;

8

- кажу када је коме
рођендан
- позову некога на
рођенданску забаву
-опишу рођенданску
забаву

писмено и
усмено
изражавање
- излагање
-слушање
- запажање
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-организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду
-пружање подршке
за ради
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење

рада;
-класирање и
упоређивање (по
количини, облику,
боји, годишњим
добима, волим/не
волим, компарације...).

- дијалошка и
монолошка метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања проблема;
- стваралачко учење;

- честитају некоме
рођендан
- кажу некоме шта да
уради (императив)
- изразе шта је потребно
да се уради ради неког
циља

werden
Interviews
Am Telefon
Geschenke
Personalpronomenim
Akkusativ
Übungen zum
Hörverstehen und
Leseverstehen
Schreiben und Sprechen
Wortschatz wiederholen

4.

DieersteKlassenarbeit
Први писмени
задатак

3

Körperteile
Weihnachten

8

5.

/

Mir tut der Kopf weh.

-процене постигнућа
везана за претходне теме,
-користе једноставна
језичка средства

- именују делове тела
- именују неке болести и
називе лекова

закључивање
- повезивање
градива

звучне читанке)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду
-пружање подршке
за ради
охрабривање
-упућивање
ученика на изворе
сазнања/литературу
-праћење и
вредновање рада
ученика
-организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-праћење и
вредновање рада
ученика

писмено
изражавање
- излагање
- запажање
закључивање
- повезивање
градива
- активно
Посматрање и
учествовање у праћење, усмена
причању
провера кроз
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- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин рада
- повезивање речи и
кратких реченица са
сликама

- текст метода;
-метода писања
- учење путем
решавања проблема;
-индивидуални начин
рада;

- дијалошка и
монолошка метода;
- текст метода;

Krankheiten
Die Personalpronomen
im Dativ
Weihnachten
in
Deutschland und in
Serbien
Minidialogemit
dem
Imperativ
Die Meinung des Arztes
Wortschatz wiederholen
Was kannst du nach der
ersten
Lektion
des
Moduls 5?

- питају некога како се
осећа и да једноставно
опишу своје здравствено
стање

- описивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- анализирање
саопштавање
-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
примењивање

500

играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радној свесци,
тестови вештина и
различите технике
формативног
оцењивања.
-организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду
-пружање подршке
за ради
охрабривање
-истицање нових

- учење путем
решавања проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин рада
-певање у групи
- повезивање речи и
кратких реченица са
сликама

6. Gesund leben
Увежбавање све четири
језичке активности
(читање,слушање,
писање и говор)
Was tust du für deine
Gesundheit?
Peter Weigel lebt
gefährlich!
Modalverb „dürfen“
Kausalsätze
Ein Leserbrief
Systematisation

7

- именују здраве животне
намирнице
- разумеју рецепт за неко
јело
- напишу једноставан
рецептза неко јело
- нешто препоруче
- изразе да се нешто сме /
несме
- питају за разлог и
наведу разлог.
-разумеју текст на основу
слушања или читања
-умеју да користе
једноставна лексичка и
граматичка средства и
одговоре усмено или
писмено на постављени
задатак.

појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
- активно
организација рада
учествовање у -руковођење
причању
наставним
- описивање
процесом
- слушање
-читање текста
- излагање
(или коришћење
- запажање
звучне читанке)
- усвајање
-вођење разговора
/дискусије
закључивање -подстицање
- анализирање ученика за рад и
стваралачко
саопштавање истраживање
-истраживање -помоћ ученицима
-тражење
у раду
информација -пружање подршке
-сарадња са
за ради
осталим
охрабривање
ученицима
-упућивање
- усмено и
ученика на изворе
писмено
сазнања/литературу
изражавање
-праћење и
- причање
вредновање рада
- вежбање
ученика
-анализирање
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-дијалошка и
монолошка метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин рада

7.Wie war es in der
Schule?
Wie war es in der
Schule?
Präteritum von sein und
haben
Ein Brief an Karin
Wortschatz wiederholen
Kontrollübung

4

- изразе шта им се
дешавало у прошлости
- питају када се нешто
десило и одговоре на
питање

-примењивање
- активно
учествовање у
причању
- описивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- анализирање
саопштавање
-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
примењивање
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Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радној свесци,
тестови вештина и
различите технике
формативног
оцењивања.
-организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду

- дијалошка и
монолошка метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин рада

8.Wo ist denn hier ...?
Wo warst du? Was
hattest du?
Karins Brief an Tina
Das Perfekt
Wortschatz wiederholen
Übungen
zum
Hörverstehen
und
Leseverstehen
Was hast du gelernt?
Wo ist Tina/Stefan?
Die Orientierung auf
dem Stadtplan
Die Präpositionen an, in,
vor, hinter, neben mit
dem Artikel im Dativ –
Minidialoge

9

- питају за правац и да
сеоријентишу у граду
- именују одређене
локацијеу граду
- опишу шта се дешава у
пешачкој зони
- кажу где шта може да се
купи у граду

-пружање подршке
за ради
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
- активно
Посматрање и
учествовање у праћење, усмена
причању
провера кроз
- описивање
играње улога у
- слушање
паровима,
- излагање
симулације у
- запажање
паровима и
- усвајање
групама, задаци у
радној свесци,
закључивање тестови вештина и
- анализирање различите технике
формативног
саопштавање оцењивања.
-истраживање -организација рада
-тражење
-руковођење
информација наставним
-сарадња са
процесом
осталим
-читање текста
ученицима
(или коришћење
- усмено и
ЦД-а)
писмено
-вођење разговора
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- дијалошка и
монолошка метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин рада
- повезивање речи и
кратких реченица са
сликама

изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
примењивање

9.Hast du Lust ins
Kino zu gehen?
Wo kauft Frau Weigel
ein?
Die Fußgängerzone
Hast du Lust ins Kino zu
gehen?
Die Lokalergänzungen in, auf mit demDativ und
Akkusativ
Wo bist du jetzt? Wohin
gehst du heute?
Erkundigung auf der
Straße
Wortschatz wiederholen

8

- кажу куда треба да иду
да би предузели разне
активности
- питају за пут и објасне
пут
- предложе излазак

/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду
-пружање подршке
за ради
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
- активно
Посматрање и
учествовање у праћење, усмена
причању
провера кроз
- описивање
играње улога у
- слушање
паровима,
- излагање
симулације у
- запажање
паровима и
- усвајање
групама, задаци у
радној свесци,
закључивање тестови вештина и
- анализирање различите технике
формативног
саопштавање оцењивања.
-истраживање -организација рада
504

- дијалошка и
монолошка метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин рада

Was kannst du nach der
zweiten Lektion des
Moduls 6?

10. Die zweite
Klassenarbeit
Други
задатак

писмени

-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
примењивање

3

-процене постигнућа
везаназа претходне теме,
-користе једноставна
језичка средства

писмено
изражавање
- излагање
- запажање
закључивање
- повезивање
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-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду
-пружање подршке
за ради
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
-организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-праћење и
вредновање рада
ученика

- текст метода;
-метода писања
- учење путем
решавања проблема;
-индивидуални начин
рада;

11. Ordnung muss
sein!
DiePositionsverben:
legen, stellen, setzen,
hängen
Stefan hat sein Zimmer
aufgeräumt.
Die Positionsverben:
liegen – legen, stehen –
stellen, hängen – hängen
Wo liegt die Kugel?
Wechselpräpositionen
Ein neues Zimmer
Mein Zimmer
Übungen zum
Hörverstehen und
Leseverstehen
Sag mal, was du gelernt
hast!
Deutsch macht Spaß
Stationenlernen

8

- именују намештај и
предмете у стану
- опишу где шта стоји у
стану
- разумеју опис нечије
собе
- опишу своју собу

градива
- активно
учествовање у
причању
- описивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
- анализирање
саопштавање
-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
примењивање
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Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радној свесци,
тестови вештина и
различите технике
формативног
оцењивања.
-организација рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима
у раду

- дијалошка и
монолошка метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно,
тимско и групно
учење;
-индивидуални и
фронтални начин рада
-певање у групи
- повезивање речи и
кратких реченица са
сликама

-пружање подршке
за ради
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
Укупно:
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ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Циљ: Циљ Верске наставе јесте упознавање ученика са православном хришћанском вером и сазнавања истини о Богу
као човековом твроцу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

I- Увод
1. Упознавање
садржаја
програма и
начина рада

БР. ЧАСОВА
о утук
1

0

1

ИСХОДИ

Позавршеткутемеученикћебити
у стањуда:

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити настава
Православног
катихизиса у току 6.
Разреда основне школе;

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

моћи да уочи какво је
његово предзнање из
градива Православног
катихизиса обрађеног у
претходном разреду
школовања.

* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.
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Упознавање
ученика са
садржајем
предмета,
планом и
програмом и
начином
реализације
наставе
Православног
катихизиса:
Установити

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Катихизација као
литургијска делатностзаједничко је дело
катихете (вероучитеља)
и његових ученика.
Катихета (вероучитељ)
би требало стално да
има на уму да катихеза
не постоји ради
гомилања информација
(„знање о вери“), већ као

бити мотивисан да
похађа часове
Православног
катихизиса.

II- ПРИПРЕМА
СВЕТА ЗА
ДОЛАЗАК СИНА
БОЖИЈЕГ
2.Историјске
околности пред
долазак Христов
3. Јеврејско
ишчекивање
Месије
4. Свети Јован
Претеча

2

1

3

моћи да уочи да су
знање и учење важни у
његовом животу;

Ученици
слушају дају
одговоре на
моћи да кроз очигледне постављена
примере и експерименте
питања.
закључи да постоје
различити начини
сазнавања

* повезују
постојећа
моћи да кроз примере из знања која
личног искуства уочи да имају са темом
једино онај кога
о којом
заволимо за нас постаје причамо.
личност- непоновљиво и
бескрајно важно биће;
моћи да повезује
личносно познање са
нашим познањем Бога;
моћи да препозна да нам
Христос открива Бога
као љубавну заједницу
три личности;
моћи да вреднује своје
понашање на основу
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каква су знања
стекли и какве
ставове усвојили
ученици у
претходном
разреду.

настојање да се учење и
искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у
живот кроз слободно
учешће у
богослужнбеном животу
Цркве.

Упознати
ученике са
културноисторијским
приликама у
Палестини пред
Христово
рођење;
Указати
ученицима на
старозаветна
пророштва
везана за долазак
СпаситељаМесије;
Објаснити
ученицима улогу
и знаај Светог
Јована Претече;
Развити свест
код ученика о
значају покајања
и врлинског
живота;

На почетку сваке
наставне теме ученике
би требало упознати
са циљевима и
исходима наставе,
садржајима по темама,
начином остваривања
програма рада, као и
са начином
вредновања њиховог
рада.
Врсте наставе
Настава се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
(35 часова)
- практична настава
(1 час)
Место реализације
наставе

љубави коју исказује
према својим
ближњима.

III- УВОД У
НОВИ ЗАВЕТ
5. Нови Завет је
испуњење Старог
Завета
6. Новозаветни
списи
7. Јеванђелисти

2

1

3

моћи да уочи да је
Црква на Саборима
решавала проблеме са
којима се сусретала кроз
историју;
бити подстакнут да
своје проблеме и
несугласице са другима
решава кроз разговор и
заједништво;
знати да је Символ вере
установљен на
Васељенским саборима;
умети да интерпретира
Символ вере;
знати да Символ вере
изговара на Крштењу и
Литургији;
моћи да уочи да појам
Богочовека описује
Христа као истинитог
Бога и истинитог
Човека;
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Упознати
ученике са
настанком
новозаветних
појмова;
објаснити
кључне појмове;
пружити
ученициам основ
за разумевање
смисла
новозаветних
догађаја;
подстаћи
ученике да
самостално
читају Свето
Писмо.

- Теоријска настава се
реализује у
учионици;
- Практична настава се
реализује у цркве –
учешћем у
литургијском сабрању;
Дидактичко методичка
упутства за
реализацију наставе
Уводне часове требало
би осмислити тако да
допринесу међусобном
упознавању ученика,
упознавању ученика с
циљевима, исходима,
наставним садржајима,
али и тако да наставник
стекне почетни увид у то
каквим предзнањима и
ставовима из подручја
Православног
катихизиса, група
располаже.
Реализација програма
требало би да се одвија у
складу с принципима
савремене активне
наставе, која својом

8
IV- БОГОЧОВЕКИСУС ХРИСТОС

8. Пресвета
БогородицаБлаговести
9. Богородичинии
празници
10. Рођење
Христово
11. Христос је
Богочовек
12. Крштење
Христово
13. Христова чуда
14. Новозаветне
заповести и Беседа
на гори

3

11
моћи да преприча
догађај Благовести и да
препозна да је то
„почетак спасења“
моћи да препозна
службу анђела као
гласника и служитеља
Божијих;
моћи да препозна
Богородичино
прихватање воље
Божије као израз
слободе;
моћи да уочи да је за
разлику од Еве,
Богородица послушала
Бога
моћи да преприча неке
од догађаја из живота
Пресвете Богородице и
повеже их са
Богородичиним
празницима;
моћи да преприча
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Наставник ће
пружити
ученицима
осново знање о
личности
Пресвете
Богородице;
Објаснити
хришћанксо
поимање
слободе;
Пружити
ученицима
основне знање о
јеванђељским
казивањима о
Господу Исусу
Христу;
Објаснити
ученицима
разлог
оваплоћења
Сина Божијег;
Подстаћи
ученике да у
описима
Христових чуда
увиде љубав
Божију.

динамиком подстиче
ученике на
истраживачки и
проблемски приступ
садрћајима тема. У току
реализације стављати
нагласак више на
доживљајно и
формативно а мање на
сазнајно и
информативно.

Квалитет наставе се
постиже када се
наставни садржаји
реализују у складу са
савременим
педагошким захтевима
у погледу употребе
разноврсних метода,
облика рада и
наставних средстава.
Имајући у виду
захтеве наставног
прогарама и
могућности
транспоновања
наставног садржаја у
педагошко дидактичка
решења, наставник би
требало да води

15. Христос – „пут,
истина и живот“

библијски опис Рођења
Христовог;

16. Лазарева
Субота и Цвети

моћи да препозна да је
Христос дошао на свет
да сједини Бога и човека

17. Тајна Вечерапрва Литургија
18. Страдање
Христово
19. Васкрсење
Христово

моћи да преприча
библијски опис
Христовог Крштења,
поста и кушања;
моћи да препозна да су
Хрисотва чуда израз
Његове љубави према
људима;
моћи да препозна да су
Христова чуда израз
Његове љубави према
људима;
моћи да увиди разлику
између старозаветног
закона и новозаветних
заповести о љубави;
бити подстакнут да
прихвати Христа за свој
животни узор;
моћи да преприча
догађаје Васкрсења
Лазаревог и Уласка у
Јерусалим;
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рачуна и о
психолошким
чиниоцима извођења
наставе- узрааста
ученика, нивоу
психофизичког
развоја,
интересовањима,
склоностима,
способностима и
мотивацији ученика.

У остваривању
савремене наставе
наставник је извор
знања, креатор,
организатор и
координатор
ученичких активности
у наставном процесу.
Настава је успешно
реализована ако је
ученик спреман да
Цркву схвати као
простор за
остваривање своје
личности кроз
заједничарење са
ближњима и
Тројичним Богом који

постаје извор и пуноћа
његовог живота.

моћи да увиди
контрадикторност
између очекивања
јеврејског народа спрам
Христове личности;

Евалуација наставе

моћи да хронолошки
наведе догађаје Страсне
седмице;
моћи да преприча
библијски опис Тајне
Вечере и у приносу
хлеба и вина пропозна
Свету Литургију;

V- ЦРКВА ДУХА
СВЕТОГА

20. Вазнесење и
Педесетница
21. Црква у
Јерусалиму
22. Павле- апостол
незнабожаца
23. Прогони
хришћана

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

моћи да преприча
догађајеВазнесења и
Педесетнице;
моћи да каже да је
силаском Духа Светога
на апостоле рођена
Црква Христова;
моћи да именује
неколико светих
апостола и наведе неке
од догађаја из његовог
живота;
моћи да уочи да су у
Римском царству
хришћани били гоњени
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* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Објаснити
ученицима
значај догађаја
Вазнесења и
Педесетнице;
Упознати
ученике са
мисионарском
делатношћу
светих апостола;
Упознати
ученике са
особеностима
сведочења вере у
раној Цркви;
Указати

Евалуацију наставе
(процењеивање
успешноти
реализације наставе и
остварености задатака
и исхода наставе)
наставник ће
остварити на два
начина:
- процењивање
реакције ученика или
прикупљањем
коментара ученика
путем анкетних
евалуационих
листића;
- провером знања које
ученици усвајају на
часу и испитивањем
ставова;
Оцењивање
Непосредно описно
оцењивање ученика
може се вршити кроз:
-усмено испитивање
- писмено испитивање

24. Свети цар
Константин и
крштење царства

и наведе неке од
примера мучеништва;
моћи да објасни значај
доношења Миланског
едикта;
моћи да усвоји вредност
толеранције међу
људима различитих
верских убеђења;
мочи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса у 6. Разреду.

ученицима на
узроке гоњења
хришћана:
Подстаћи
ученике на
толеранцију
према
припадницима
других
вероисповести.

- посматрање
понашања ученика

Оквирни број часова
по темама
Увод- 1
Припрема света за
долазак Сина Божијег5
Увод у Нови Завет- 5
Богочовек Исус
Христос- 16
Врква Дуга Светога- 7
Евалуација 1+1

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Циљ и задаци:
Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице проширивањем
знања о демократији,њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.
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Оперативни задаци:
-подстицање и оспособљавање за активно учшће у животу локалне заједнице
-разумевање функционисања нивоа и органа власти
-упознавање мера власти
-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице
-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање,аргументовање ставова и изражавање мишљења
-обучавање за тимски начин рада
-развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања
Редни
бр.
1.

Садржаји

Трајање

Начин остваривања

Активности ученика

Циљеви и задаци

Упознавање
основних елемената
програма

6

-Усмено излагање
-подела ученике на
групе
-разговор
- ученици имају
задатак да напишу
асоцијацију на појам
грађанин а друга група
на појам демократско
друштво
- увођење ученике у
нови појам који
називамо «власт»
-ученици добијају
задатак
нпр.фуд.утакмице без
правила
-увођење ученика у
тимски рад,подела
ученика на групе и
додела задатка

-Ученици се међусобно
догаварају да пронађу
нешто заједничко или
по чему су различити
-ученици одговарају шта
су написали и јавно
дискусију
-расправљају,уочавају
проблеме ако нема
правила
-ученици учествују у
изради задатака
-свака група излистава
позитивне и негативне
примедбе на ток рада

-циљ овог задатка је да би
се ученици боље
упознали
-увести ученике у
значење појмовадемократско друштво и
грађанин
-упознавање мера власти
-помоћи ученицима да
науче шта је власт,мере
власти и колико
власт,макар делимично
утиче на њихове животе
-ученици се обучавају за
тимски рад
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2.

Први
корак:уочавање
проблема у
заједници

4

-Вођење ученике кроз
почетну расправу о
проблемима које су
открили
-увођење ученике у
коришћење «упитника
за уочавање и анализу
проблема»

3.

Други корак:избор
проблема

1

4.

Трећи
корак:скупљање
података о
изабраном проблему

8

-Анализирање и
обједињавање
прикупљених података
-излиставање свих
идеја на табли
-збрајање гласова и
заједничко доношење
одлуке о неком
проблему и о томе
како ћемо радити
-упознавање ученика
са изворима података
везаних за проблем
-подела у групе и
додела задатака
-дијалошка метода

5.

Четврти
корак:израда

12

-подела ученике на
студијске групе
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-Размишљају о
проблемима своје
заједнице
-воде разговор са
старијима,суседима
-слушају вести и
извештаје
-листају штампу
-извештавају
-Износе прикупљене
податке
-дискутују да ли је
проблем решив мером
власти
-гласају за избор
проблема на којем ће
радити

-мотивисати ученике да
размишљају,процењују и
учествују у животу
средине у којој живе
-научити ученике како да
користе упитнике
-упознавање права и
одговорности грађана на
нивоу заједнице
-развијање
комуникацијских
вештина неопходних за
сарадничко понашање

-посета библиотеци,
редакцијама,адвокатима,
судијама,удружењу
грађана,законодавним
органима,управним
органима,приступ
Интернету
-рад истраживачких
тимова
-сакупљање података на
терену

-развијање
комуникацијских
вештина,сарадничких и
узајамних
односа,уважавање између
свих ученика у
различитим групама

-Разговарају о изради
једног одељењског

-Оспособљавање ученика
за активно учешће у

-вођење рачуна да
свска група разуне шта
се од ње очекује
-кооперативни рад
наставник-ученик
-помоћ ученицима у
одабиру прикупљених
података како би
студија била што боља

студије

6.

Пети корак:јавна
презентација студије

1

Помоћ ученицима око
представљања
студије,како ће
бранити своје ставове
и мишљења.

7.

Шести корак:осврт
на научено

4

-дијлошка метода
-монолошка
-писаних радова

УКУПНО:

36
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студије
-класификацуја и
разврставање
сакупљеног материјала
-размењују мишљења
-пишу и штампају
податке
-прихватање мишљења
друге студијске групе
-договор како ће
изгледати студија
Ученици усмено
представљају своје
делове разредне студије
-објашњавају
-дају примере
-бране своје ставове
-одговарају на питања.
Ученици воде разговор
како су радили око
израде разредне
студије,размењују
мишљења
-читају задатке
-учествују у процени

тимском раду,развијање
способности
процењивања,вредновања
-развијати сарадничко
понашање,аргументовање
ставова и изражавање
мишљења

Развијати код ученика
слободно изношење
својих мисли,примера као
и способност одбране
аргументовањем
Развијати способности
критичког расуђивања и
одговорног одлучивања и
делања

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Чувари природе су изборни предмет уведен пре шест година у образовни систем основно школског образовања.
Основни циљеви овог изборног предмета јесу да се код ученика:
развије пожељно понашање у складу са принципима одрживости, етичности и права будућих
генерација на очувану животну средину, природу и биодиверзитет.
Задаци наставе предмета Чувари природе за шести разред су:
примењивање образовања за заштиту и одрживост животне средине
развијање вредности, ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем
развијање способности да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и здрав стил живота
развијање здравог односа према себи и другима
умеће да се на основу стечених знања примењују и рационално користе природни ресурси
препознавање извора загађивања и уочавања последица
развијање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема везаних за животну средину
развијање радозналости, и личне иницијативе за активно учешће и одговорности према животној средини
подизање нивоа свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, природе и биодиверзитета.
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Табела 1.

Редни број

Наставни
предмет
Чувари
природе

Табела 2.

Наставна
тема
5

Обрада
нове
наставне
јединице
12

Утврђивање,
понављање
градива

Систематизација
градива

Остали
типови
часа

Годишњи
фонд
часова

12

2

10

36

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЧАСОВА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА
Ред.
бр.
тeме

I
II

III

Број часова
НАЗИВ ТЕМЕ

ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА
СРЕДИНА И УТИЦА ЧОВЕКА
ОДГОВАРАН ОДНОС ПРЕМА
ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА
ЗДРАВЉУ

Обрада нове
наставне
јединице

Лабораторијске
вежбе,
практични рад,
теренски рад

Понављање,
утврђивање,
провера знања,
систематизација

Укупно

2

1

1

4

3

4

4

11

2

2

2

6
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IV
V

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА
ЖИВОТИЊАМА
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА
РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ
СВЕТА
Прво полугодиште

3

1

3

7

2

2

4

8

5

5

5

15

Друго полугодиште

7

5

9

21

УКУПНО

12

10

14

36

Заступљеност у %

33

28

39

100

ДОДАТНА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РЕДНИ
БРОЈ
1.

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
ЈЕЗИК

БРОЈ ЧАСОВА
6

-Гласовне промене
- Независни и зависни падежи;ф-ја и значења зависних падежа

-Прости и сложени глаголски облици
-Вежбе у говору са правилним акцентовањем
-Проучавање локалног говора
-Бележење локализама и позајмљеница и замењивање речима и изразима стандардног
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књижевног језика.
2.

КЊИЖЕВНОСТ
-Анализа самостално одабраног прозног дела
-Анализа лирске песме

4

-Анализа књижевног дела из текуће српске кљижевности
-Анализа филмова и позоришних представа.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
3.

- Говорне вежбе о слободно изабраним темама

2

укупно:

МАТЕМАТИКА
ПОЛУГОДИШТЕ

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ПРВО

17

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
1.1. Рачунске операције са целим бројевима
520

НАПОМЕНА

12

1.2. Једначине са целим бројевима
1.3. Примена целих бројева
2. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ
2.1. Рачунске операције са рационалним бројевима
2.2. Једначине са рационалним бројевима
2.3. Примена рационалних бројева
3. ТРОУГАО
ДРУГО

3.1. Углови и странице троугла
3.2. Врсте троуглова
3.3. Ставови подударности троуглова
3.4. Значајне тачке троугла

9

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ додатне наставе је припремити заинтересоване ученике за такмичење из енглеског језика као и пружити прилику да
прошире знања из енглеског језика у подручјима којима се у редовној настави посвећује мало времена.

САДРЖАЈ РАДА

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА

Present Simple/ Continuous Tense

1

Present Perfect Tense

2

Past Simple/ Continuous Tense

2

Past Perfect Tense

2

Future time: will/ be going to

2

Reflexive pronouns

2
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Prepositions

1

Comparison of adjectives

2

Articles: a, an, the, zero

2

Quantifiers: some, any, much, many

1

Nouns: singular/plural

1

УКУПНО

18

БИОЛОГИЈА

6. разред – Додатна настава - Биологија

ОШ „14. октобар“ Драгинац
Р. бр.
Наставна тема
1.
Јединство грађе и функције
као основа живота
2.
Живот у екосистему

Обрада
17

Годишњи фонд часова: 36
Утврђивање
Укупно
5
22

3

1

4

3.

Наслеђивање и еволуција

3

1

4

4.

Порекло и разноврсност
живота
Човек и здравље

2

1

3

2

1

3

5.
Циљ додатне наставе

Циљ додатног рада је да омогући одабраним и талентованим ученицима да
прошире и да продубе своја знања и вештине из неких наставних области и
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Методе рада
Облици рада
Наставна средства
Корелација
Наставна тема
Јединство грађе и функције
као основа живота

Живот у екосистему

предмета у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима,
као и да подстиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и
критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље
самообразовање.
Демонстративна, монолошка, дијалошка
Фронтални, индивидуални, рад у пару
Уџбеник, свеска, интернет, слике, схеме, табла
Српски језик, Математика, Физичко и здравствено васпитање, Информатика и
рачунарство, Географија, Техника и технологија, Ликовна култура
Исходи
Садржај
Уме да разликује основне системе 1. Грађа људског тела
органа код човека. Схвата да 2. Грађа ћелије
постоје различите всрте ћелија. 3. Различите врсте ћелија
Разуме
грађу
и
улоге 4. Једноћелијски организми – бактерије
једноћелијских
организама 5. Једноћелијски организми – амебе
бактерија и амеба. Разуме грађу 6. Колонијални организми
биљке.
7. Грађа биљке
Зна основне чињенице о грађи и 8. Варење
функцији
циркулаторног, 9. Дисање
скелетног,
мишићног
система, 10. Циркулаторни систем – срце и
грађи бубрега и размножавању.
крвни судови
11. Скелетни систем човека
12. Деформација скелетног система
13. Мишићни систем човека
14. Правилан положај тела
15. Грађа бубрега
16. Размножавање човека
17. Размножавање биљака
Познаје значај јединствености и 1. Биоценоза
очувања разноврсности живота на 2. Еколошки фактори
Земљи. Препознаје разлику између 3. Антропогени фактор и облици
позитивног и негативног утицаја загађења животне средине
човека на биосферу, као и мере
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Наслеђивање и еволуција

Порекло и разноврсност
живота
Човек и здравље

којима се могу смањити штетни
утицаји на животну средину.
Уме да наведе основне појмове и
чињенице о организацији наследног
материјала и наследних особина.
Рауме сзначај природне и вештачке
селекције.
Схвата значај постанка и развоја
живота на Земљи. Разуме на основу
чега се препознају преци данашњег
човека.
Разуме значај антибиотика као
врсте које постоје. Уме да укаже
прву помоћ код посекотина,
крварења,
несвесних
стања,
прелома...

1. Наследни материјал
2. Природна и вештачка селекција
3. Наследне особине и наследне
болести
1. Постанак и развој живота на Земљи
2. Преци данашњег човека
1. Историја антибиотика
2. Повреде тела и прва помоћ

ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РЕДНИ БРОЈ

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
1.

ЈЕЗИК

БРОЈ ЧАСОВА
10

Грађење речи
Врсте заменица
Глаголски облици
Гласовне промене
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Вежбе у говору са правилним акцентовањем
Правописна правила

КЊИЖЕВНОСТ

2.

Анализа лирске песме
Анализа књижевног дела из текуће српске
књижевности

4

Стилске фигуре ( епитет, поређење, ономатопеја и
поређење)

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

3.

4

Говорне вежбе (описивање динамичних и
статичних појава у природи, причање са
коришћењем елемената композиционе форме,
портретисање, обједињавање нарације и
дескрипције)
укупно:

18

МАТЕМАТИКА
ПОЛУГОДИШТЕ

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ПРВО

17

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
1.1. Сабирање и одузимање целих бројева
525

НАПОМЕНА

1.2. Множење и дељење целих бројева
1.3. Једначине са целим бројевима
2. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ
2.1. Сабирање и одузимање рационалних бројева
2.2. Множење и дељење рационалних бројева
2.3. Једначине са рационалним бројевима
3. ТРОУГАО
3.1. Углови и странице троугла
3.2. Врсте троуглова
3.3. Подударност троуглова
4. ЧЕТВОРОУГАО
ДРУГО

19

4.1. Углови четвороугла
4.2. Паралелограми
4.3. Трапези
5. ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА
5.1. Површина паралелограма
5.2. Површина троугла
5.3. Површина трапеза

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ допунске наставе је стицање основних знања из енглеског језика ради редовног праћења наставе, развијање језичких вештина
(слушања,говорења, читања, писања) потребно за рецептивно и продуктивно служење језиком.
Начин реализације: методом читања, писања, рада на тексту и разговора уз додатно појашњавање и увежбавање.
Начин вредновања: резултат усвојеног знања вредноваће се у редовној настави.
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САДРЖАЈ РАДА

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА

Vocabulary: places

2

Present Simple Tense
Present Continuous Tense

2

Events in the past

3

Past Simple Tense: irregular verbs
Past Continuous Tense

2

Vocabulary: action and movement
Vocabulary: units of measurement

3

Comparative and superlative adjectives
Ability: can and could
Will and won`t in the first conditional

2

Must and should
Vocabulary: music and instruments

2

Be going to
Present Perfect Tense

2

Writing: emails
УКУПНО

18
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ИСТОРИЈА
Р
.
б
.
1

месец
ТЕМА

IX

Српски народ у раном
средњем веку

X

XI

XII

1

2

I

II

III

IV

V

VI

Укупно
часова

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

3

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ

ГЕОГРАФИЈА
Циљеви допунске наставе су:
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који желе да
утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, учења
и вештина из наставног градива.
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Садржаји
образовног
васпитног програма
Картографија

Број часова

Начини
остваривања

Активности ученика

Циљеви и задаци

- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода

- слушају
- питају
- разговарају

Боље разумевање,
препознавање

- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода
- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода
- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода
- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода

- слушају
- питају
- разговарају

Боље разумевање,
препознавање

- слушају
- питају
- разговарају

Боље разумевање,
препознавање

- слушају
- питају
- разговарају

Боље разумевање,
препознавање

- слушају
- питају
- разговарају

Боље разумевање,
препознавање

1
Становништво и
насеље

1
Привреда

1
Држава и
интеграциони
процеси
1
Географска
обележја Европе

1

БИОЛОГИЈА
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Активност
наставника
- објашњава,
одговара на
постављена питања,
демонстрира,
мотивише,
ослобађа треме,
подстиче,
охрабрује,
похваљује

6. разред – Допунска настава - Биологија

ОШ „14. октобар“ Драгинац
Р. бр. Наставна тема
1.
Јединство грађе и функције као
основа живота
2.
Живот у екосистему

Обрада
18

Годишњи фонд часова: 36
Утврђивање
Укупно
3
21

2

1

3

3.

Наслеђивање и еволуција

3

2

5

4.
5.

Порекло и разноврсност живота
Човек и здравље

2
3

1
1

3
4

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
САДРЖАЈ РАДА
1. Избор руководства одељења
2. Вребална и невербална комуникација
3. Лична одговорност
4. Значај спорта за физички и психички развој
5. Шта дечаци замерају девојчицама.а шта оне дечацима?
6. Учешће у прослави Дана школе.
7. Агесивно понашање,вређање,претње
8. Умеће комуницирања
9. Како се заштитити од заразних болести?
10. Наш однос према одраслима
11. Акциони планови за побољшање успеха и дисциплине
12. Најбоља књига,најдражи филм
13. Сви на снег-весели одељенски састанак
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14. Психичке промене у пубертету
15. Шта можемо да учинимо да сачувамо здравље
16. Болести зависности
17. Учешће у прослави школске славе
18. Како да побољшамо успех са првог полугодишта?
19. Које проблеме имам у учењу?
20. Колико се познајемо?
21. Шта је другарство?
22. Како сачувати школску имовину?
23. Културни живот нашег места
24. Умемо ли да слушамо једни друге?
25. Наш однос према наставницима
26. Да ли су мушкарци и жене равноправни?
27. Мода-хир или потреба?
28. У сусрет пролећу
29. Значај зелених површина
30. Како помоћи другу у невољи?
31. Подела послова у породици
32. Размишљамо о свом понашању
33. Шта је битно нама ,а шта нашим родитељима?
34. Прва помоћ код повређивања
35. Загађење животне средине
36. Договор око учешћа у прослави Видовдана

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
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ПРЕДМЕТ:Српски језик и књижевност (годишњи фонд часова 144 )
ЦИЉ:Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу 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.
ТЕМА/ОБЛАСТ
БР.
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН И
ЧАСОВ
По завршетку теме ученик
ПОСТУПЦИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
А
ће бити у стању да:
ОСТВАРИВАЊА
о ут ук
- уочава
- мотивише Ученицима се језик
27 25 52 разликује глаголске начине и
1. ЈЕЗИК
језичке
- објашњава представља и тумачи
неличне глаголске облике и
(ГРАМАТИКА,
појаве
- дефинише као систем. Вежбања
употреби их у складу са
ПРАВОПИС,
- усваја
нове
нормом;
се заснивају на
ОРТОЕПИЈА)
нове
појмове
одреди врсте непроменљивих
коришћењу примера
појмове
- кроз
речи у типичним
- повезује
обнављањ из говора. Језичке
случајевима;
стечена
е повезује појаве се илуструју
знања
са
стечена
уочи делове именичке
примерима у којима
новим
знања
са
синтагме;
се могу јасно
градивом
новим
искаже реченични члан речју,
препознати, издвојити
- практичн
градивом
предлошко-падежном
и објаснити њихове
о
- припрема
конструкцијом, синтагмом и
карактеристике и
примењуј
и
реченицом;
е знање
организује функције.
разликује граматички и
Ново градиво се
- прати
правописн
упутства
еи
логички субјекат;
усваја повезивањем са
наставни
граматичк
разликује сложени глаголски
већ стеченим
532

предикат од зависне реченице
са везником да;
препозна врсте напоредних
односа међу реченичним
члановима и независним
реченицама;
идентификује врсте зависних
реченица;
примени основна правила
конгруенције у реченици;
доследно примени
правописну норму;
разликује дугосилазни и
дугоузлазни акценат;

533

-

ка
ради у
групи и у
пару

-

е вежбе,
контролне
задатке,
петнаестоминутне
вежбе
организује
групни рад
прати и
вреднује
рад и
понашање
ученика

знањима.
Правописна правила
се усвајају путем
систематских
вежбања
( правописни
диктати, исправка
грешака у датом
тексту, тестови са
питањима из
правописа и сл. ) У
оквиру правописних
вежбања укључују се
и питања којима се
проверава графија.
Ученике треба
подстицати да сами
исправљају
правописне грешке у
СМС комуникацији и
на интернету.
Ученици се
оспособљавају и
упућују на
коришћење правописа
и правописних
речника.
Наставник треба
стално да указује на

43 11 54
2.
КЊИЖЕВНОСТ

користи књижевне термине и
појмове обрађиване у
претходним разредима и
повезује их са новим делима
која чита;
истакне универзалне
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-

-

прати
упутства
наставника
чита
текст
користећ

-

-

чита текст
или
користи
звучну
читанку
пружа
информац

важност правилног
говора који се негује
спровођењем
ортоепских вежби
које се реализују уз
одговарајуће теме из
граматике, а некад и
из књижевности, нпр.
артикулација гласова
се може вежбати уз
обраду народних
брзалица.
Коришћењем
аудиоснимка ученике
треба навикавати да
препознају,
репродукују и усвоје
правилно акцентовани
говор. Ученици
говоре напамет
научене стихове или
прозу као део
ортоепсих вежбања.
Наставне јединице се
функционално
повезују и групишу на
основу сродности.
Поред корелације
међу текстовима,

вредности књижевног дела и
повеже их са сопственим
искуством и околностима у
којима живи;
чита са разумевањем
различите врсте текстова и
коментарише их, у складу са
узрастом;
разликује народну од
ауторске књижевности и
одлике књижевних родова и
основних књижевних врста;
разликује основне одлике
стиха и строфе –укрштену,
обгрљену и парну риму;
слободни и везани стих;
рефрен;
тумачи мотиве (према
њиховом садејству или
контрастивности) и песничке
слике у одабраном лирском
тексту;
локализује књижевна дела из
обавезног школског
програма;
разликује етапе драмске
радње;
разликује аутора
књижевноуметничког текста
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-

-

-

-

-

и
различит
е технике
читања
открива
значење
непознат
их речи
на основу
контекста
износи
свој
доживљај
књижевн
ог дела
одговара
на
питања и
своје
тврдње
поткрепљ
ује
текстом
вреднује
поступке
јунака
уочава
композиц
ију песме
и прозног
дела
проналаз
и стилске

-

-

-

ије о
биографиј
и аутора
дела
тумачи
непознате
речи
задаје
истражива
чке
задатке
води
дискусију
истиче
нове
појмове
мотивише
ствара
пријатну
атмосферу
подстиче
локализује
текст
усмерава
пажњу
ученика ка
кључним
естетским
вредности
ма дела
организује
групни рад
упућује на

успоставља се
вертикална
корелација ради
поштовања принципа
поступности и
систематичности, а
хоризонтална
корелација се
успоставља, пре свега,
са наставом историје,
ликовне културе,
музичке културе,
верске наставе и
грађанског васпитања.
Своју медијску
писменост ученици ће
развијати
компаративном
анализом књижевног
дела и филма који је
снимљен по делу или
позоришне представе
настале по
књижевном делу.
Умења стечена у
претходним
разредима која су
усмерена на
разликовање

од наратора, драмског лица
или лирског субјекта;
разликује облике казивања
(форме приповедања);
идентификује језичкостилска 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 сатиричног тона
књижевног дела;
критички промишља о
смислу књижевног текста и
аргументовано образложи
свој став;
доведе у везу значење
пословица и изрека са
идејним слојем текста;
препозна националне
вредности и негује
културноисторијску баштину;
размотри аспекте родне
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-

-

-

фигуре
исказује
своје
мишљењ
е о делу
учествује
у
дискусиј
и, брани
свој став
поштујућ
и правила
комуника
ције
активно
учествује
у
групном
раду

-

додатне
изворе
знања
прати и
вреднује
рад и
понашање
ученика

хумористичког,
елегијског и
дитирамбског тона у
певању и
приповедању, треба
продубити уочавањем
разлика између
хумористичког,
иронијског и
сатиричног тона у
певању/приповедању/
драмској радњи.
При обради
књижевног дела
примењује се
аналитичко –
синтетички приступ.
Проучавање
књижевног дела
започиње
наставниковом и
учениковом
припремом (
мотивисање за
читање, доживљавање
и проучавање
уметничког текста,
читање,
локализовање,

равноправности у вези са
ликовима књижевноуметничких текстова;
препоручи књижевно дело уз
кратко образложење;
упореди књижевно и
филмско дело настало по
истом предлошку, позоришну
представу и драмски текст;
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истраживачки
припремни задаци ) за
тумачење дела и
интерпретацијом дела
на часу. При обради
књижевног дела треба
решавати проблемска
питања која су
подстакнута текстом
и уметничким
доживљавањем.
Ученике треба
навикавати да своје
тврдње поткрепљују
чињеницама из
текста.
Књижевнотеоријске
појмове ученици ће
упознавати кроз
обраду дела и
конкретне примере
наслањајући се на већ
стечена знања.
Језичко – стилским
изражајним
средствима прилази
се с доживљајног
становишта.
Исходи везани за

наставну област
књижевност
засновани су на
читању. Кроз читање
и тумачење
књижевних дела
ученик развија
читалачке
компетенције које
подстичу и развијају
емоционално и
фантазијско
уживљавање,
имагинацију, естетско
доживљавање, богате
асоцијацијативне
моћи, уметнички
сензибилитет,
критичко мишљење и
изграђују морално
просуђивање. Разни
облици читања су
основни предуслов да
ученици стичу
сазнања и да се
успешно уводе у свет
књижевног
дела.Негује се
доживљајно читање, а
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3. ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

4 34 38

говори на задату тему
поштујући књижевнојезичку
норму;
разликује
књижевноуметнички од
публицистичког
функционалног стила;
састави кохерентан писани
текст у складу са задатом
темом наративног и
дескриптивног типа;
напише једноставнији
аргументативни текст
позивајући се на чињенице;
користи технички и
сугестивни опис у

-слушају
упутства
наставника
- казују напамет
научене стихове
- пишу домаће и
писмене задатке
на различите
теме
- говоре јасно,
економично,
правилно
-богате речник
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-

-

даје
упутства
подстиче
креативно
ст и
маштовит
ост
слуша
коментари
ше
саветује
помаже
показује
прати и
вреднује
рад и

ученици се поступно
уводе у истраживачко
читање и
оспособљавају да
искажу свој доживљај
уметничког дела,
увиде елементе од
којих је дело
сачињено и разумеју
њихову улогу у
изградњи света дела.
Препоручује се да
ученици у настави
користе електронски
додатак уз уџбеник.
Један од основних
задатака наставе
језичке културе
односи се на
усавршављње
језичкоизражајних
средстава код
ученика, а њен крајњи
циљ је да ученици
буду оспособљени за
успостављање
квалитетне и
сврсисходне
комуникације.

изражавању;
препозна цитат и фусноте и
разуме њихову улогу;
пронађе потребне
информације у нелинеарном
тексту;
напише електронску (имејл,
SMS) поруку поштујући
нормативна правила;
примени различите
стратегије читања
(информативно, доживљајно,
истраживачко и др.);
састави текст репортажног
типа (искуствени или
фикционални).
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понашање
ученика

Ова област обухвата
писмено и усмено
изражавање и требало
би једнаку пажњу
посветити усменом и
писменом
изражавању.
Ученици би требало
да користе технички и
сугестивни опис,
пишу репортажу.
Детаљно
организованим
говорним вежбама и
мотивисањем ученика
доћи до лакоће,
јасности, прецизности
у усменом излагању.
Језичка култура се
негује спровођењем
лексичко –
семантичких и
стилских вежби чији
је циљ богаћење
речника и развијање
способности и
вештине изражавања.
У сваком
полугодишту раде се

по два писмена
задатка, укупно
четири годишње.
Препоручује се да се
ради осам домаћих
задатака (писаних
састава).
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ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЦИЉ:Циљ учења страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

1.Лични идентитет.
Породица и уже
друштвено окружење
(пријатељи, комшије,
наставници итд.)

БР.
ЧАСОВ
А
4
О-0
У- 4

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
 разуме
једноставније
текстове који се
односе на
поздрављање,
представљање и
тражење/давање
информација личне
природе;
 поздрави и
отпоздрави,
представи себе и
другог користећи
једноставнија
језичка средства;
 размени
једноставније
информације личне
природе;
 у неколико везаних
исказа саопшти
информације о себи
и другима;

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊ
А
Слушање и реаговање
Упознавање
– циљни језик
на команде наставника ученика са
употребљава се у
на страном језику или
циљевима и
учионици у
са аудио записа
садржајима
добро
(слушај, пиши, повежи, програма,
осмишљеним
одреди али и
упознавање са
контекстима од
активности у вези са
правилима
интереса за
радом у учионици:
рада,упознавање ученике, у
цртај, сеци, боји,
са
пријатној и
отвори/затвори свеску, критеријумима
опуштеној
итд.).
оцењивања по
атмосфери;
Рад у паровима, малим областима
– говор
и великим групама
Праћење и
наставника
(мини-дијалози, игра
евалуација;
прилагођен је
по улогама, симулације давање
узрасту и
итд.).
упутстава
знањима
Мануелне активности
ученика;
(израда паноа,
– наставник мора
презентација, зидних
бити сигуран да
новина, постера и сл.).
је схваћено

542

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

 разуме
једноставније
текстове који се
односе на опис
особа, биљака,
животиња,
предмета, места,
појaва, радњи,
стања и збивања;
 опише и упореди
жива бића,
предмете, места,
појаве, радње,
стања и збивања
користећи
једноставнија
језичка средства;

Вежбе слушања (према
упутствима наставника
или са аудио-записа
повезати појмове,
додати делове слике,
допунити
информације,
селектовати тачне и
нетачне исказе,
утврдити хронологију
и сл.).
Игре примерене
узрасту.
Kласирање и
упоређивање (по
количини, облику,
боји, годишњим
добима, волим/не
волим, компарације...).
Решавање „текућих
проблема” у разреду,
тј. договори и минипројекти.
„Превођење” исказа у
гест и геста у исказ.
Повезивање звучног
материјала са
илустрацијом и
текстом, повезивање
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значење поруке
укључујући њене
културолошке,
васпитне и
социјализирајуће
елементе;
– битно је
значење језичке
поруке;
– знања ученика
мере се јасно
одређеним
релативним
критеријумима
тачности и зато
узор није
изворни
говорник;
– са циљем да
унапреди
квалитет и обим
језичког
материјала,
настава се
заснива и на
социјалној
интеракцији; рад
у учионици и ван
ње спроводи се

наслова са текстом
или, пак, именовање
наслова.
Заједничко прављење
илустрованих и
писаних материјала
(планирање различитих
активности,
извештај/дневник са
путовања, рекламни
плакат, програм
приредбе или неке
друге манифестације).
Разумевање писаног
језика:
– уочавање
дистинктивних
обележја која указују
на граматичке
специфичности (род,
број, глаголско време,
лице...);
– препознавање везе
између група слова и
гласова;
– одговарање на
једноставна питања у
вези са текстом,
тачно/нетачно,
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путем групног
или
индивидуалног
решавања
проблема,
потрагом за
информацијама
из различитих
извора (интернет,
дечији часописи,
проспекти и
аудио материјал)
као и решавањем
мање или више
сложених
задатака у
реалним и
виртуелним
условима са
јасно одређеним
контекстом,
поступком и
циљем;
– наставник
упућује ученике
у законитости
усменог и
писаног кода и
њиховог

вишеструки избор;
– извршавање
прочитаних упутстава
и наредби.
– повезивање гласова и
групе слова;
– замењивање речи
цртежом или сликом;
– проналажење
недостајуће речи
(употпуњавање низа,
проналажење „уљеза”,
осмосмерке, укрштене
речи, и слично);
– повезивање краћег
текста и реченица са
сликама/илустрацијама
;
– попуњавање
формулара (пријава за
курс, налепнице нпр. за
пртљаг);
– писање честитки и
разгледница;

545

међусобног
односа;
– усвајање
језичког
садржаја кроз
циљано и
осмишљено
учествовање у
друштвеном
чину;
– поимање
наставног
програма као
динамичне,
заједнички
припремљене и
прилагођене
листе задатака и
активности;
– наставник
треба да омогући
приступ и
прихватање
нових идеја;
– ученици се
посматрају као
одговорни,
креативни,
активни

учесници у
друштвеном
чину;
– уџбеници
представљају
извор активности
и морају бити
праћени
употребом
додатних
аутентичних
материјала;
– учионица је
простор који је
могуће
прилагођавати
потребама
наставе из дана у
дан;
– рад на пројекту
као задатку који
остварује
корелацију са
другим
предметима и
подстиче
ученике на
студиозни и
истраживачки
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2.Географске
особености.Живи свет
– природа, љубимци,
очување животне
средине, еколошка
свест

10
О- 5
У- 5

рад;
– повезивање гласова и Планирање
– циљни језик
 разуме
једноставније
групе слова;
наставе,праћење употребљава се у
текстове који се
– замењивање речи
, помагање,
учионици у
односе на опис
цртежом или сликом;
давање примера; добро
особа, биљака,
– проналажење
стварање
осмишљеним
животиња,
недостајуће речи
позитивне радне контекстима од
предмета, места,
(употпуњавање низа,
атмосфере;
интереса за
појaва, радњи,
проналажење „уљеза”, демонстрација
ученике, у
стања и збивања;
 опише и упореди
осмосмерке, укрштене илустровање;
пријатној и
жива бића,
речи, и слично);
евалуација(
опуштеној
предмете, места,
– повезивање краћег
континуирана,
атмосфери;
појаве, радње,
текста и реченица са
сумативна и
– говор
стања и збивања
сликама/илустрацијама формативна );
наставника
користећи
;
указивање на
прилагођен је
једноставнија
– попуњавање
грешке; давање
узрасту и
језичка средства;
- разуме једноставније формулара (пријава за инструкција;
знањима
текстове у којима се
курс, налепнице нпр. за подстицање
ученика;
описују радње и
пртљаг);
ученика да
– наставник мора
ситуације у
– писање честитки и
опажају,
бити сигуран да
садашњости;
разгледница; Слушање примењују,
је схваћено
- разуме једноставније и реаговање на
повезују, изводе значење поруке
текстове у којима се
команде наставника на закључке и
укључујући њене
описују способности и страном језику или са
практично
културолошке,
умећа;
аудио записа (слушај,
примењују нова васпитне и
- размени појединачне пиши, повежи, одреди знања.
социјализирајуће
информације и/или
али и активности у
елементе;
неколико
вези са радом у
– битно је
информација у низу
учионици: цртај, сеци,
значење језичке
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које се односе на
радње у садашњости;
- опише радње,
способности и умећа
користећи неколико
везаних исказа;
- разуме једноставнија
питања која се односе
на оријентацију/
положај предмета,
бића и места у
простору и правац
кретања и одговори на
њих;
- затражи и разуме
обавештења о
оријентацији/положај
у предмета, бића и
места у простору и
правцу кретања;
- опише правац
кретања и просторне
односе
једноставнијим,
везаним исказима.

боји, отвори/затвори
свеску, итд.).
Рад у паровима, малим
и великим групама
(мини-дијалози, игра
по улогама, симулације
итд.).
Мануелне активности
(израда паноа,
презентација, зидних
новина, постера и сл.).
Вежбе слушања (према
упутствима наставника
или са аудио-записа
повезати појмове,
додати делове слике,
допунити
информације,
селектовати тачне и
нетачне исказе,
утврдити хронологију
и сл.).
Игре примерене
узрасту.
Kласирање и
упоређивање (по
количини, облику,
боји, годишњим
добима, волим/не
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поруке;
– знања ученика
мере се јасно
одређеним
релативним
критеријумима
тачности и зато
узор није
изворни
говорник;
– са циљем да
унапреди
квалитет и обим
језичког
материјала,
настава се
заснива и на
социјалној
интеракцији; рад
у учионици и ван
ње спроводи се
путем групног
или
индивидуалног
решавања
проблема,
потрагом за
информацијама
из различитих

волим, компарације...).
Решавање „текућих
проблема” у разреду,
тј. договори и минипројекти.
„Превођење” исказа у
гест и геста у исказ.
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извора (интернет,
дечији часописи,
проспекти и
аудио материјал)
као и решавањем
мање или више
сложених
задатака у
реалним и
виртуелним
условима са
јасно одређеним
контекстом,
поступком и
циљем;
– наставник
упућује ученике
у законитости
усменог и
писаног кода и
њиховог
међусобног
односа;
– усвајање
језичког
садржаја кроз
циљано и
осмишљено
учествовање у

друштвеном
чину;
– поимање
наставног
програма као
динамичне,
заједнички
припремљене и
прилагођене
листе задатака и
активности;
– наставник
треба да омогући
приступ и
прихватање
нових идеја;
– ученици се
посматрају као
одговорни,
креативни,
активни
учесници у
друштвеном
чину;
– уџбеници
представљају
извор активности
и морају бити
праћени
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3.Историја, временско
искуство и доживљај
времена (прошлост –
садашњост –
будућност).Школа,
школски живот,
школски систем,

9
О- 3
У- 6

 разуме
једноставније
текстове у којима
се описују
искуства, догађаји
и способности у
прошлости;
 размени

– повезивање гласова и
групе слова;
– замењивање речи
цртежом или сликом;
– проналажење
недостајуће речи
(употпуњавање низа,
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употребом
додатних
аутентичних
материјала;
– учионица је
простор који је
могуће
прилагођавати
потребама
наставе из дана у
дан;
– рад на пројекту
као задатку који
остварује
корелацију са
другим
предметима и
подстиче
ученике на
студиозни и
истраживачки
рад;
Планирање
– циљни језик
наставе,праћење употребљава се у
, помагање,
учионици у
давање примера; добро
стварање
осмишљеним
позитивне радне контекстима од
атмосфере;
интереса за

образовање и
васпитање.Слободно
време – забава,
разонода, хобији











појединачне
информације и/или
неколико
информација у
низу о искуствима,
догађајима и
способностима у
прошлости;
опише у неколико
краћих, везаних
исказа искуства,
догађај из
прошлости;
опише неки
историјски догађај,
историјску личност
и сл.;
разуме
једноставније
исказе који се
односе на
изражавање
допадања и
недопадања и
реагује на њих;
изрази допадање и
недопадање уз
једноставније
образложење;
разуме
једноставније
исказе којима се
тражи мишљење и

проналажење „уљеза”,
осмосмерке, укрштене
речи, и слично);
– повезивање краћег
текста и реченица са
сликама/илустрацијама
;
– попуњавање
формулара (пријава за
курс, налепнице нпр. за
пртљаг);
– писање честитки и
разгледница;
Слушање и реаговање
на команде наставника
на страном језику или
са аудио записа
(слушај, пиши, повежи,
одреди али и
активности у вези са
радом у учионици:
цртај, сеци, боји,
отвори/затвори свеску,
итд.).
Рад у паровима, малим
и великим групама
(мини-дијалози, игра
по улогама, симулације
итд.).
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демонстрација
илустровање;
евалуација(
континуирана,
сумативна и
формативна );
указивање на
грешке; давање
инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују нова
знања.

ученике, у
пријатној и
опуштеној
атмосфери;
– говор
наставника
прилагођен је
узрасту и
знањима
ученика;
– наставник мора
бити сигуран да
је схваћено
значење поруке
укључујући њене
културолошке,
васпитне и
социјализирајуће
елементе;
– битно је
значење језичке
поруке;
– знања ученика
мере се јасно
одређеним
релативним
критеријумима
тачности и зато
узор није

реагује на њих;
 изражава
мишљење,
слагање/неслагање
и даје кратко
образложење.

Мануелне активности
(израда паноа,
презентација, зидних
новина, постера и сл.).
Вежбе слушања (према
упутствима наставника
или са аудио-записа
повезати појмове,
додати делове слике,
допунити
информације,
селектовати тачне и
нетачне исказе,
утврдити хронологију
и сл.).
Игре примерене
узрасту.
Kласирање и
упоређивање (по
количини, облику,
боји, годишњим
добима, волим/не
волим, компарације...).
Решавање „текућих
проблема” у разреду,
тј. договори и минипројекти.
„Превођење” исказа у
гест и геста у исказ.
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изворни
говорник;
– са циљем да
унапреди
квалитет и обим
језичког
материјала,
настава се
заснива и на
социјалној
интеракцији; рад
у учионици и ван
ње спроводи се
путем групног
или
индивидуалног
решавања
проблема,
потрагом за
информацијама
из различитих
извора (интернет,
дечији часописи,
проспекти и
аудио материјал)
као и решавањем
мање или више
сложених
задатака у

реалним и
виртуелним
условима са
јасно одређеним
контекстом,
поступком и
циљем;
– наставник
упућује ученике
у законитости
усменог и
писаног кода и
њиховог
међусобног
односа;
– усвајање
језичког
садржаја кроз
циљано и
осмишљено
учествовање у
друштвеном
чину;
– поимање
наставног
програма као
динамичне,
заједнички
припремљене и
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прилагођене
листе задатака и
активности;
– наставник
треба да омогући
приступ и
прихватање
нових идеја;
– ученици се
посматрају као
одговорни,
креативни,
активни
учесници у
друштвеном
чину;
– уџбеници
представљају
извор активности
и морају бити
праћени
употребом
додатних
аутентичних
материјала;
– учионица је
простор који је
могуће
прилагођавати
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4. Први писмени
задатак.
The First Written Test
Oписивање бића,
предмета, места,
појава, радњи, стања и
збивања;
описивањерадњи у
садашњости;oписивањ
е радњи у прошлости.

3
О- 0
У-3

 опише и упореди
жива бића,
предмете, места,
појаве, радње,
стања и збивања
користећи
једноставнија
језичка средства;
 опише и упореди
жива бића,
предмете, места,
појаве, радње,
стања и збивања
користећи
једноставнија
језичка средства;
- размени појединачне

Решавање
задатака;
повезивање претходно
обрађеног градива у
целину ; уочавање и
исправљање грешака.
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потребама
наставе из дана у
дан;
– рад на пројекту
као задатку који
остварује
корелацију са
другим
предметима и
подстиче
ученике на
студиозни и
истраживачки
рад;
Планирање
– говор
наставе,праћење наставника
, помагање,
прилагођен је
давање примера; узрасту и
стварање
знањима
позитивне радне ученика;
атмосфере;
– наставник мора
демонстрација
бити сигуран да
илустровање;
је схваћено
евалуација(
значење поруке
континуирана,
укључујући њене
сумативна и
културолошке,
формативна );
васпитне и
указивање на
социјализирајуће
грешке; давање
елементе;

информације и/или
неколико
информација у низу
које се односе на
радње у садашњости;
 опише у неколико
краћих, везаних
исказа искуства,
догађај из
прошлости;

5.
Живи свет –
природа, љубимци,
очување животне
средине, еколошка
свест.Професионални
живот (изабрана –
будућа струка),
планови везани за
будуће
занимање.Клима и
временске
прилике.Слободно

10
О- 4
У- 6

 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,

инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују нова
знања.

– повезивање гласова и
групе слова;
– замењивање речи
цртежом или сликом;
– проналажење
недостајуће речи
(употпуњавање низа,
проналажење „уљеза”,
осмосмерке, укрштене
речи, и слично);
– повезивање краћег
текста и реченица са
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– знања ученика
мере се јасно
одређеним
релативним
критеријумима
тачности и зато
узор није
изворни
говорник;
– наставник
упућује ученике
у законитости
усменог и
писаног кода и
њиховог
међусобног
односа;
Планирање
– циљни језик
наставе,праћење употребљава се у
, помагање,
учионици у
давање примера; добро
стварање
осмишљеним
позитивне радне контекстима од
атмосфере;
интереса за
демонстрација
ученике, у
илустровање;
пријатној и
евалуација(
опуштеној
континуирана,
атмосфери;
сумативна и
– говор

време – забава,
разонода, хобији

намерама и
предвиђањима;
 саопшти шта
он/она или неко
други планира,
намерава,
предвиђа;
 разуме
једноставније
исказе који се
односе на дозволе,
забране,
упозорења, правила
понашања и
обавезе и реагује на
њих;
 размени
једноставније
информације које
се односе на
дозволе, забране,
упозорења, правила
понашања и
обавезе код куће, у
школи и на јавном
месту;
 разуме
једноставније
исказе који се
односе на
поседовање и
припадање;
формулише питања и

сликама/илустрацијама
;
– попуњавање
формулара (пријава за
курс, налепнице нпр. за
пртљаг); Слушање и
реаговање на команде
наставника на страном
језику или са аудио
записа (слушај, пиши,
повежи, одреди али и
активности у вези са
радом у учионици:
цртај, сеци, боји,
отвори/затвори свеску,
итд.).
Рад у паровима, малим
и великим групама
(мини-дијалози, игра
по улогама, симулације
итд.).
Мануелне активности
(израда паноа,
презентација, зидних
новина, постера и сл.).
Вежбе слушања (према
упутствима наставника
или са аудио-записа
повезати појмове,
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формативна );
указивање на
грешке; давање
инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују нова
знања.

наставника
прилагођен је
узрасту и
знањима
ученика;
– наставник мора
бити сигуран да
је схваћено
значење поруке
укључујући њене
културолошке,
васпитне и
социјализирајуће
елементе;
– битно је
значење језичке
поруке;
– знања ученика
мере се јасно
одређеним
релативним
критеријумима
тачности и зато
узор није
изворни
говорник;
– са циљем да
унапреди
квалитет и обим

једноставније исказе
који се односе на
поседовање и
припадање.

додати делове слике,
допунити
информације,
селектовати тачне и
нетачне исказе,
утврдити хронологију
и сл.).
Игре примерене
узрасту.
Kласирање и
упоређивање (по
количини, облику,
боји, годишњим
добима, волим/не
волим, компарације...).
Решавање „текућих
проблема” у разреду,
тј. договори и минипројекти.
„Превођење” исказа у
гест и геста у исказ.
– писање честитки и
разгледница;
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језичког
материјала,
настава се
заснива и на
социјалној
интеракцији; рад
у учионици и ван
ње спроводи се
путем групног
или
индивидуалног
решавања
проблема,
потрагом за
информацијама
из различитих
извора (интернет,
дечији часописи,
проспекти и
аудио материјал)
као и решавањем
мање или више
сложених
задатака у
реалним и
виртуелним
условима са
јасно одређеним
контекстом,

поступком и
циљем;
– наставник
упућује ученике
у законитости
усменог и
писаног кода и
њиховог
међусобног
односа;
– усвајање
језичког
садржаја кроз
циљано и
осмишљено
учествовање у
друштвеном
чину;
– поимање
наставног
програма као
динамичне,
заједнички
припремљене и
прилагођене
листе задатака и
активности;
– наставник
треба да омогући
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приступ и
прихватање
нових идеја;
– ученици се
посматрају као
одговорни,
креативни,
активни
учесници у
друштвеном
чину;
– уџбеници
представљају
извор активности
и морају бити
праћени
употребом
додатних
аутентичних
материјала;
– учионица је
простор који је
могуће
прилагођавати
потребама
наставе из дана у
дан;
– рад на пројекту
као задатку који
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6.Наука и
истраживања.
Уметност (нарочито
модерна књижевност
за младе; савремена
музика, визуелне и
драмске
уметности).Млади –
деца и омладина.

11
О- 4
У- 7

 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

остварује
корелацију са
другим
предметима и
подстиче
ученике на
студиозни и
истраживачки
рад;
– повезивање гласова и Планирање
– циљни језик
групе слова;
наставе,праћење употребљава се у
– замењивање речи
, помагање,
учионици у
цртежом или сликом;
давање примера; добро
– проналажење
стварање
осмишљеним
недостајуће речи
позитивне радне контекстима од
(употпуњавање низа,
атмосфере;
интереса за
проналажење „уљеза”, демонстрација
ученике, у
осмосмерке, укрштене илустровање;
пријатној и
речи, и слично);
евалуација(
опуштеној
– повезивање краћег
континуирана,
атмосфери;
текста и реченица са
сумативна и
– говор
сликама/илустрацијама формативна );
наставника
;
указивање на
прилагођен је
– попуњавање
грешке; давање
узрасту и
формулара (пријава за инструкција;
знањима
курс, налепнице нпр. за подстицање
ученика;
пртљаг);
ученика да
– наставник мора
– писање честитки и
опажају,
бити сигуран да
разгледница;
примењују,
је схваћено
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позивима на
заједничке
активности;

Слушање и реаговање
на команде наставника
на страном језику или
са аудио записа
(слушај, пиши, повежи,
одреди али и
активности у вези са
радом у учионици:
цртај, сеци, боји,
отвори/затвори свеску,
итд.).
Рад у паровима, малим
и великим групама
(мини-дијалози, игра
по улогама, симулације
итд.).
Мануелне активности
(израда паноа,
презентација, зидних
новина, постера и сл.).
Вежбе слушања (према
упутствима наставника
или са аудио-записа
повезати појмове,
додати делове слике,
допунити
информације,
селектовати тачне и
нетачне исказе,
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повезују, изводе
закључке и
практично
примењују нова
знања.

значење поруке
укључујући њене
културолошке,
васпитне и
социјализирајуће
елементе;
– битно је
значење језичке
поруке;
– знања ученика
мере се јасно
одређеним
релативним
критеријумима
тачности и зато
узор није
изворни
говорник;
– са циљем да
унапреди
квалитет и обим
језичког
материјала,
настава се
заснива и на
социјалној
интеракцији; рад
у учионици и ван
ње спроводи се

утврдити хронологију
и сл.).
Игре примерене
узрасту.
Kласирање и
упоређивање (по
количини, облику,
боји, годишњим
добима, волим/не
волим, компарације...).
Решавање „текућих
проблема” у разреду,
тј. договори и минипројекти.
„Превођење” исказа у
гест и геста у исказ.
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путем групног
или
индивидуалног
решавања
проблема,
потрагом за
информацијама
из различитих
извора (интернет,
дечији часописи,
проспекти и
аудио материјал)
као и решавањем
мање или више
сложених
задатака у
реалним и
виртуелним
условима са
јасно одређеним
контекстом,
поступком и
циљем;
– наставник
упућује ученике
у законитости
усменог и
писаног кода и
њиховог

међусобног
односа;
– усвајање
језичког
садржаја кроз
циљано и
осмишљено
учествовање у
друштвеном
чину;
– поимање
наставног
програма као
динамичне,
заједнички
припремљене и
прилагођене
листе задатака и
активности;
– наставник
треба да омогући
приступ и
прихватање
нових идеја;
– ученици се
посматрају као
одговорни,
креативни,
активни
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учесници у
друштвеном
чину;
– уџбеници
представљају
извор активности
и морају бити
праћени
употребом
додатних
аутентичних
материјала;
– учионица је
простор који је
могуће
прилагођавати
потребама
наставе из дана у
дан;
– рад на пројекту
као задатку који
остварује
корелацију са
другим
предметима и
подстиче
ученике на
студиозни и
истраживачки
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7.Млади – деца и
омладина
Животни циклуси
Здравље, хигијена,
превентива болести,
лечење.Спорт

8
О- 3
У- 5

рад;
-разуме уобичајене
Слушање и реаговање
Планирање
– циљни језик
изразе у вези са
на команде наставника наставе,праћење употребљава се у
жељама,
на страном језику или
, помагање,
учионици у
интересовањима,
са аудио записа
давање примера; добро
потребама, осећањима (слушај, пиши, повежи, стварање
осмишљеним
и реагује на њих;
одреди али и
позитивне радне контекстима од
- изрази жеље,
активности у вези са
атмосфере;
интереса за
интересовања,
радом у учионици:
демонстрација
ученике, у
потребе, осете и
цртај, сеци, боји,
илустровање;
пријатној и
осећања
отвори/затвори свеску, евалуација(
опуштеној
једноставнијим
итд.).
континуирана,
атмосфери;
језичким средствима; Рад у паровима, малим сумативна и
– говор
- разуме једноставније и великим групама
формативна );
наставника
исказе који се односе
(мини-дијалози, игра
указивање на
прилагођен је
на количину,
по улогама, симулације грешке; давање
узрасту и
димензије и цене;
итд.).
инструкција;
знањима
- размени
Мануелне активности
подстицање
ученика;
информације у вези са (израда паноа,
ученика да
– наставник мора
количином,
презентација, зидних
опажају,
бити сигуран да
димензијама и ценама. новина, постера и сл.). примењују,
је схваћено
Вежбе слушања (према повезују, изводе значење поруке
упутствима наставника закључке и
укључујући њене
или са аудио-записа
практично
културолошке,
повезати појмове,
примењују нова васпитне и
додати делове слике,
знања.
социјализирајуће
допунити
елементе;
информације,
– битно је
селектовати тачне и
значење језичке
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нетачне исказе,
утврдити хронологију
и сл.).
Игре примерене
узрасту.
Kласирање и
упоређивање (по
количини, облику,
боји, годишњим
добима, волим/не
волим, компарације...).
Решавање „текућих
проблема” у разреду,
тј. договори и минипројекти.
„Превођење” исказа у
гест и геста у исказ.
– повезивање гласова и
групе слова;
– замењивање речи
цртежом или сликом;
– проналажење
недостајуће речи
(употпуњавање низа,
проналажење „уљеза”,
осмосмерке, укрштене
речи, и слично);
– повезивање краћег
текста и реченица са
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поруке;
– знања ученика
мере се јасно
одређеним
релативним
критеријумима
тачности и зато
узор није
изворни
говорник;
– са циљем да
унапреди
квалитет и обим
језичког
материјала,
настава се
заснива и на
социјалној
интеракцији; рад
у учионици и ван
ње спроводи се
путем групног
или
индивидуалног
решавања
проблема,
потрагом за
информацијама
из различитих

сликама/илустрацијама
;
– попуњавање
формулара (пријава за
курс, налепнице нпр. за
пртљаг);
– писање честитки и
разгледница;

569

извора (интернет,
дечији часописи,
проспекти и
аудио материјал)
као и решавањем
мање или више
сложених
задатака у
реалним и
виртуелним
условима са
јасно одређеним
контекстом,
поступком и
циљем;
– наставник
упућује ученике
у законитости
усменог и
писаног кода и
њиховог
међусобног
односа;
– усвајање
језичког
садржаја кроз
циљано и
осмишљено
учествовање у

друштвеном
чину;
– поимање
наставног
програма као
динамичне,
заједнички
припремљене и
прилагођене
листе задатака и
активности;
– наставник
треба да омогући
приступ и
прихватање
нових идеја;
– ученици се
посматрају као
одговорни,
креативни,
активни
учесници у
друштвеном
чину;
– уџбеници
представљају
извор активности
и морају бити
праћени
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8.Други писмени
задатак.The Second
Written Test
Описивање будућих
радњи (планова, намера,
предвиђања); изношење
предлога и савета,

3
О- 0
У- 3

 саопшти шта
он/она или неко
други планира,
намерава,
предвиђа;
 упути предлоге,
савете и позиве на
заједничке

Решавање задатака;
повезивање претходно
обрађеног градива у
целину ; уочавање и
исправљање грешака.
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употребом
додатних
аутентичних
материјала;
– учионица је
простор који је
могуће
прилагођавати
потребама
наставе из дана у
дан;
– рад на пројекту
као задатку који
остварује
корелацију са
другим
предметима и
подстиче
ученике на
студиозни и
истраживачки
рад;
Планирање
– говор
наставе,праћење наставника
, помагање,
прилагођен је
давање примера; узрасту и
стварање
знањима
позитивне радне ученика;
атмосфере;
– наставник мора

упућивање позива за
учешће у заједничкој
активности и реаговање
на њих; исказивање
жеља, интересовања,
потреба, осета и
осећања.

9.Вербална и
невербална
комуникација,

9
О- 3
У- 6

активности
користећи
ситуационо
прикладне
комуникационе
моделе;
- изрази жеље,
интересовања,
потребе, осете и
осећања
једноставнијим
језичким средствима.

демонстрација
илустровање;
евалуација(
континуирана,
сумативна и
формативна );
указивање на
грешке; давање
инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују нова
знања.

бити сигуран да
је схваћено
значење поруке
укључујући њене
културолошке,
васпитне и
социјализирајуће
елементе;
– знања ученика
мере се јасно
одређеним
релативним
критеријумима
тачности и зато
узор није
изворни
говорник;
– наставник
упућује ученике
у законитости
усменог и
писаног кода и
њиховог
међусобног
односа;

 разуме
једноставније
предлоге, савете и

Слушање и реаговање Планирање
на команде наставника наставе,праћење
на страном језику или , помагање,

– циљни језик
употребљава се у
учионици
у
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конвенције понашања
и опхођења.
Медији, масмедији,
интернет и друштвене
мреже.
Живот у иностранству,
контакти са
странцима,
ксенофобија









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;
разуме уобичајене
молбе и захтеве и
реагује на њих;
упути уобичајене
молбе и захтеве;
честита, захвали и
извини се
користећи мање
сложена језичка
средства;

са
аудио
записа
(слушај, пиши, повежи,
одреди
али
и
активности у вези са
радом у учионици:
цртај,
сеци,
боји,
отвори/затвори свеску,
итд.).
Рад у паровима, малим
и великим групама
(мини-дијалози, игра
по улогама, симулације
итд.).
Мануелне активности
(израда
паноа,
презентација, зидних
новина, постера и сл.).
Вежбе слушања (према
упутствима наставника
или са аудио-записа
повезати
појмове,
додати делове слике,
допунити
информације,
селектовати тачне и
нетачне
исказе,
утврдити хронологију
и сл.).
Игре
примерене
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давање примера;
стварање
позитивне радне
атмосфере;
демонстрација
илустровање;
евалуација(
континуирана,
сумативна и
формативна );
указивање на
грешке; давање
инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују нова
знања.

добро
осмишљеним
контекстима од
интереса
за
ученике,
у
пријатној
и
опуштеној
атмосфери;
–
говор
наставника
прилагођен
је
узрасту
и
знањима
ученика;
– наставник мора
бити сигуран да
је
схваћено
значење поруке
укључујући њене
културолошке,
васпитне
и
социјализирајуће
елементе;
–
битно
је
значење језичке
поруке;
– знања ученика
мере се јасно
одређеним

 разуме и следи
једноставнија
упутства у вези с
уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног
живота;
пружи једноставнија
упутства у вези са
уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота

узрасту.
Kласирање
и
упоређивање
(по
количини,
облику,
боји,
годишњим
добима,
волим/не
волим, компарације...).
Решавање
„текућих
проблема” у разреду,
тј. договори и минипројекти.
„Превођење” исказа у
гест и геста у исказ.
– повезивање гласова и
групе слова;
– замењивање речи
цртежом или сликом;
–
проналажење
недостајуће
речи
(употпуњавање низа,
проналажење „уљеза”,
осмосмерке, укрштене
речи, и слично);
– повезивање краћег
текста и реченица са
сликама/илустрацијама
;
–
попуњавање
формулара (пријава за
574

релативним
критеријумима
тачности и зато
узор
није
изворни
говорник;
– са циљем да
унапреди
квалитет и обим
језичког
материјала,
настава
се
заснива и на
социјалној
интеракцији; рад
у учионици и ван
ње спроводи се
путем
групног
или
индивидуалног
решавања
проблема,
потрагом
за
информацијама
из
различитих
извора (интернет,
дечији часописи,
проспекти
и
аудио материјал)

курс, налепнице нпр. за
пртљаг);
– писање честитки и
разгледница;
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као и решавањем
мање или више
сложених
задатака
у
реалним
и
виртуелним
условима
са
јасно одређеним
контекстом,
поступком
и
циљем;
–
наставник
упућује ученике
у
законитости
усменог
и
писаног кода и
њиховог
међусобног
односа;
–
усвајање
језичког
садржаја
кроз
циљано
и
осмишљено
учествовање
у
друштвеном
чину;
–
поимање
наставног

програма
као
динамичне,
заједнички
припремљене и
прилагођене
листе задатака и
активности;
–
наставник
треба да омогући
приступ
и
прихватање
нових идеја;
– ученици се
посматрају као
одговорни,
креативни,
активни
учесници
у
друштвеном
чину;
–
уџбеници
представљају
извор активности
и морају бити
праћени
употребом
додатних
аутентичних
материјала;
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10.Етички принципи;
ставови, стереотипи,
предрасуде,
толеранција и
емпатија; брига о
другоме . Обичаји и
традиција,фолклор,
прославе (рођендани,
празници)

5
О-2
У- 3

- честита, захвали и
извини се користећи
мање сложена језичка
средства;
 разуме
једноставније
текстове који се
односе на опис
особа, биљака,
животиња,
предмета, места,
појaва, радњи,

– повезивање гласова и
групе слова;
– замењивање речи
цртежом или сликом;
–
проналажење
недостајуће
речи
(употпуњавање низа,
проналажење „уљеза”,
осмосмерке, укрштене
речи, и слично);
– повезивање краћег
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– учионица је
простор који је
могуће
прилагођавати
потребама
наставе из дана у
дан;
– рад на пројекту
као задатку који
остварује
корелацију
са
другим
предметима
и
подстиче
ученике
на
студиозни
и
истраживачки
рад;
Планирање
– циљни језик
наставе,праћење употребљава се у
, помагање,
учионици
у
давање примера; добро
стварање
осмишљеним
позитивне радне контекстима од
атмосфере;
интереса
за
демонстрација
ученике,
у
илустровање;
пријатној
и
евалуација(
опуштеној
континуирана,
атмосфери;

стања и збивања;
 опише и упореди
жива бића,
предмете, места,
појаве, радње,
стања и збивања
користећи
једноставнија
језичка средства.

текста и реченица са
сликама/илустрацијама
;
–
попуњавање
формулара (пријава за
курс, налепнице нпр. за
пртљаг);
– писање честитки и
разгледница;
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сумативна и
формативна );
указивање на
грешке; давање
инструкција;
подстицање
ученика да
опажају,
примењују,
повезују, изводе
закључке и
практично
примењују нова
знања.

–
говор
наставника
прилагођен
је
узрасту
и
знањима
ученика;
– наставник мора
бити сигуран да
је
схваћено
значење поруке
укључујући њене
културолошке,
васпитне
и
социјализирајуће
елементе;
–
битно
је
значење језичке
поруке;
– знања ученика
мере се јасно
одређеним
релативним
критеријумима
тачности и зато
узор
није
изворни
говорник;
– са циљем да
унапреди

квалитет и обим
језичког
материјала,
настава
се
заснива и на
социјалној
интеракцији; рад
у учионици и ван
ње спроводи се
путем
групног
или
индивидуалног
решавања
проблема,
потрагом
за
информацијама
из
различитих
извора (интернет,
дечији часописи,
проспекти
и
аудио материјал)
као и решавањем
мање или више
сложених
задатака
у
реалним
и
виртуелним
условима
са
јасно одређеним
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контекстом,
поступком
и
циљем;
–
наставник
упућује ученике
у
законитости
усменог
и
писаног кода и
њиховог
међусобног
односа;
–
усвајање
језичког
садржаја
кроз
циљано
и
осмишљено
учествовање
у
друштвеном
чину;
–
поимање
наставног
програма
као
динамичне,
заједнички
припремљене и
прилагођене
листе задатака и
активности;
–
наставник
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треба да омогући
приступ
и
прихватање
нових идеја;
– ученици се
посматрају као
одговорни,
креативни,
активни
учесници
у
друштвеном
чину;
–
уџбеници
представљају
извор активности
и морају бити
праћени
употребом
додатних
аутентичних
материјала;
– учионица је
простор који је
могуће
прилагођавати
потребама
наставе из дана у
дан;
– рад на пројекту
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као задатку који
остварује
корелацију
са
другим
предметима
и
подстиче
ученике
на
студиозни
и
истраживачки
рад;
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ЛИКОВНА КУЛТУРА
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.
ТЕМА/ОБЛАСТ

ПРОСТОР И
КОМПОЗИЦИЈА

БР.
ЧАСОВА
20

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

– користи
традиционалне
технике и одабрана
савремена средства
за ликовна
истраживања;
– изражава, одабраним
ликовним
елементима, емоције,
стање или
имагинацију;
– обликује
композиције
примењујући
основна знања о
пропорцијама и
перспективи;
– користи, сам или у
сарадњи са другима,
одабране изворе,
податке и
информације као
подстицај за
стваралачки рад;

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
-користе
различите
технике

-уводи ученике у
садржај теме

-обнављају
стечена
знања

-мотивише
-координира
радом

-разговарају
-анализирају
-дају
мишљења
-следе
упутства
-закључују
-процењују
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-развија слободно и
креативно мишљење

-анализира завршене
радове

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Садржај се остварује
кроз следеће облике
наставе:
-теоријске основе кроз
упуства за
реализацију
задатака,објашњења
основних
појмова,концепата...
-практичан рад,
индивидуално у пару
или групи

Часови се реализују у
кабинету за ликовну
културу

примену
наученог у
другим
предметима
КОМУНИКАЦИЈА

УМЕТНОСТ
ОКО НАС

6

10

– разговара о
-анализирају
одабраним
идејама,темама или
-одговарају
мотивимаууметнички
на питања
м остварењима
различитих култура и
Фотографишу
епоха;
– уважава себе и друге
када снима, обрађује
-креирају
и дели дигиталне
фолдере
фотографије;
учествује у
-кондултују
заједничком
де
креативном раду
који
-презентују

– обједињује различите
уметности и/или
уметност и
технологију;
– прави, самостално
или у тиму,
презентације о

-изводе и
увежбавају
перфоманс
-анализирају

-уводи ученике у
садржај теме
-ради на развијању
одговорности у свету
комуникација
-мотивише
координира
радом
-објашњава анимацију
и фотографију
-подстиче ученике на
маштовитост
-уводи ученике у
садржај теме

-посматрају
-одрађују
вежбе
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-показује примере
скулптуре, рециклаже,
презентације

Садржај се углавном
реализује кроз
теоријске основе кроз
упуства за
реализацију задатка,
објашњења основних
појмова,концепата...(у
случају ове теме
задатака типа
решавања проблема
на интернету)

Часови се реализују у
дигиталној учионици

Садржај се реализује
кроз следеће облике
наставе:
-теоријске основе
кроз упуства за
реализацију задатка,

одабраним темама
повезујући кључне
текстуалне податке и
визуелне
информације;
– представи своје и
радове других,
кратко,
аргументовано и
афирмативно;
– предлаже идеје за
уметничку
рециклажу,
хуманитарне акције
кроз ликовно
стваралаштво или
обилазак места и
установа културе;
разматра своја
интересовања и
могућности у односу
на занимања у
визуелним
уметностима.

-мотивише
-закључују
-прикупљају
-израђују
-одговарају
на питања

координира
радом
-врши естетску
анализу радова

објашњења
појмова,концепата...
-практичан рад на
изради
лабораторијских
вежби индивидуално,
у пару
Часови се реализују у
дигиталној учионици

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЦИЉ: Циљ учења предметаМузичка култура је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко
и критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музчког наслеђа
и култури свога и других народа
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ТЕМА/ОБЛАСТ

Човек и музика

Музички
инструменти

БР.
ЧАСОВА

9
(6+3)

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

-повеже различите видове
музичког изражавања са
друштвено-историјским
амбијентом у коме су настали;
-наведе изражајна средства
музичке уметности
карактеристична за период
барока и класицизма;
-уочи основне карактеристике
музичког стваралаштва у бароку
и класицизму;
-издвоји начине коришћења
изражајних средстава у
одабраним музичким примерима;
-обајсни како је музика повезана
са другим уметностима и
областима ван уметности музика
и религија; технологија
записивања, штампања нота:
извођачке и техничке могућности
инструмената

-препозна врсту жичаних
6
(5+1)

инструмената по изгледу и звуку;
-опише начин добијања тона код
жичаних инструмената;
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

Певање,
свирање,
препознавање,
слушање
музике,
смишљање,
састављање
мелодије,
импровизовање,
изражавање,
доживљавање,
истраживање,
познавање,
уочавање
вредности

НАСТАВНИКА

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

-певање и свирање
песама по слуху и са
нотног текста

-Наводи
-Анализира
-Дискутије
-Објашњава

-усвајање
елемената
музичке
писмености
-слушање
вокалноинструменталних
композиција

-Усмерава
-Мотивише
-Подстиче

-креирање пратње
и покрета уз
музику,
импровизација
мелодија на
задани текст и
диалога на
инструментима
Орфовог

-препозна инструмент или групу
према врсти композиције у
оквиру датог музичког стила

-разликије музичке форме барока

Слушање музике

Извођење музике

4
(4+0)

и класицизма;
-коментарише слушано дело у
односу на извођачки састав и
инстументе;
-идентификије репрезентативне
музичке примере најзначајнијих
представника барока и
класицизма;
-идентификује елементе музике
барока и класицизма као
инспирацију у музици
савременог доба

16
(14+2)

-изводи музичке примере
користећи глас, покрет и
инструменте, самостално и у
групи;
-примењује правилну текниху
певања;
-примењује различита срества
изражајног певања и свирања у
зависности од врсте, намене и
карактера композиције;
-развије координацију и
моторику кроз свирање и покрет;
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инструментарија

Музичко
стваралаштво

1
(0+1)

-примењује принцип сарадње и
међусобног подстицања у
заједничком музицирању
-користи муичке обрасце у
осмишљавању музичких целина
кроз певање, свирање и покрет;
-комуницира у групи
импровизујући мање музичке
целине гласом, инструментом
или покретом;
-учествује у креирању шкослких
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 са
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.
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Укупно

36

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
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.
ТЕМА/
ОБЛАСТ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

2 1

3

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

-разликује основне временске одреднице
(годину, деценију, век, миленијум, еру);
– лоцира одређену временску одредницу на
временској ленти;
– именује периоде прошлости и историјске
периоде и наведе граничне догађаје;
– разврста историјске изворе према њиховој
основној подели;
– повеже врсте историјских извора са
установама у којима се чувају (архив, музеј,
библиотека);
-повеже визуелне и текстуалне информације
са одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Слушање,
Посматрање,
Анализирање,
Саопштавање,
Уочавање,
Бележење,
прављење
Речника
кључних
појмова,
учење

Монолошкодијалошка метода
Фронтални и
индивидуални рад
Коришћење
историјске карте,
илустрације (слике,
шеме, графикони)
Прављење Речника
кључних појмова

саопштава наставне
садржаје
организује
и
усмерава
процес
учења
процењује
и
оцењује ниво и
квалитет
усвојености знања и
оствареност исхода
упознаје ученике са
методама
и
техникама учења

ЕВРОПА, СВЕТ,
11 11
СРПСКА
ДРЖАВА И
НАРОД НА
ПОЧЕТКУ
ИНДУСТРИЈСКОГ
ДОБА
(до средине XIX
века)

22

културни);
– користи основне историјске појмове;
-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;
-сагледа значај и улогу истакнутих личности
у датом историјском контексту;
-наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих у новом веку;
-анализира процес настанка модерних
нација и наводи њихове основне
карактеристике;
-уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање
националног идентитета у прошлости;
-уочава утицај историјских догађаја, појава
и процеса на прилике у савременом
друштву;
-препознаје историјску подлогу савремених
институција и друштвених појава (грађанска
права, парламентаризам, уставност);
-анализирајући дате примере, уочава утицај
научно-технолошког развоја на промене у
друштвеним и привредним односима и
природном окружењу;
-пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених слојева и група у
индустријско доба;
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усвајање
знања
понављање
опажање
откривање и
увиђање
законитости и
процеса
вежбање
израда
и
презентовање
самосталних
радова
учешће
у
дискусији
анализирање
података,
чињеница и
информација

саопштава наставне
садржаје
организује
и
усмерава
процес
учења
процењује
и
оцењује ниво и
квалитет
усвојености знања
преноси културне
вредности
преноси теоријска и
практичка знања
формира правилан
поглед на свет
упознаје ученике са
методама
и
техникама учења

Монолошкодијалошка метода
Фронтални и
индивидуални рад
Групни рад
Рад у паровима
Коришћење
историјске карте,
илустрације (слике,
шеме, графикони),
презентације
Обилазак културно историјских
споменика и музејских
изложби
Истраживачка метода,
текст метода,
табеларни приказ, есеј,
асоцијације
графички
организатори (лента
времена и мапа ума),
истраживачки задатак
(кратка биографија
личности и анализа
презентованог)

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА

12 12 24

-приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена у
новом веку;
-пореди информације приказане на
историјској карти са информацијама датим у
другим симболичким модалитетима;
-повеже визуелне и текстуалне информације
са одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
-пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове сазнајне
вредности;
-анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
-употреби податке из графикона и табела у
елементарном истраживању;
-презентује, самостално или у групи,
резултате елементарног истраживања
заснованог на коришћењу одабраних
историјских извора и литературе, користећи
ИКТ;
-раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
-препознаје смисао и сврху неговања сећања
на важне личности и догађаје из историје
државе и друштва;
-идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у
организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања.
– користећи дату информацију или ленту
времена, смести историјску појаву, догађај и
личност у одговарајући миленијум или век;
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усвајање
знања
понављање

саопштава наставне
садржаје
организује
и

- Монолошко-

дијалошка метода

- Фронтални и

ДРЖАВА И
НАРОД У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX
ВЕКА

– изложи, у усменом или писаном облику,
историјске догађаје исправним
хронолошким редоследом; – прикупи и
прикаже податке из различитих извора
информација везаних за одређену
историјску тему;
– визуелне и текстуалне информације
повеже са одговарајућим историјским
периодом или цивилизацијом;
-на основу датих примера, изводи закључак
о повезаности националне историје са
регионалном и европском (на плану
политике, економских прилика, друштвених
и културних појава);
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;
-сагледа значај и улогу истакнутих личности
у датом историјском контексту;
-анализира процес настанка модерних
нација и наводи њихове основне
карактеристике;
-уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање
националног идентитета у прошлости;
-анализирајући дате примере, уочава утицај
научно-технолошког развоја на промене у
друштвеним и привредним односима и
природном окружењу;
-пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених слојева и група у
индустријско доба;

592

опажање
откривање и
увиђање
законитости и
процеса
вежбање
израда
и
презентовање
самосталних
радова
учешће
у
дискусији
анализирање
података,
чињеница и
информација

усмерава
процес
учења
процењује
и
оцењује ниво и
квалитет
усвојености знања
преноси културне
вредности
преноси теоријска и
практичка знања
формира правилан
поглед на свет
упознаје ученике са
методама
и
техникама учења

индивидуални рад

- Групни рад
- Рад у паровима
- Коришћење

историјске карте,
илустрације (слике,
шеме, графикони)
- Обилазак културно
- историјских
споменика и
музејских изложби
- истраживачка
метода

- текст метода,
- анализа историјске
карте,
анализа слика

- тајанствена личност

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА
ДРЖАВА И
НАРОД НА
ПОЧЕТКУ XX
ВЕКА

13 10 23

-пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове сазнајне
вредности;
-анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
-презентује, самостално или у групи,
резултате елементарног истраживања
заснованог на коришћењу одабраних
историјских извора и литературе, користећи
ИКТ;
-раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
-препознаје смисао и сврху неговања сећања
на важне личности и догађаје из историје
државе и друштва;
-идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у
организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања.
-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;
-сагледа значај и улогу истакнутих личности
у датом историјском контексту;
-наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих у новом веку;
-препознаје основне карактеристике
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усвајање
знања
понављање
опажање
откривање и
увиђање
законитости и
процеса
вежбање
израда
и
презентовање
самосталних
радова
учешће
у
дискусији

саопштава наставне
садржаје
организује
и
усмерава
процес
учења
процењује
и
оцењује ниво и
квалитет
усвојености знања
преноси културне
вредности
преноси теоријска и
практичка знања
формира правилан
поглед на свет
упознаје ученике са
методама
и

- Монолошко-

дијалошка метода

- Фронтални и

индивидуални рад

- Групни рад
- Рад у паровима
- Коришћење

историјске карте,
илустрације (слике,
шеме, графикони)
- Обилазак културно
- историјских
споменика и
музејских изложби
- истраживачка
метода

различитих идеологија;
-анализира процес настанка модерних
нација и наводи њихове основне
карактеристике;
-уочава утицај историјских догађаја, појава
и процеса на прилике у савременом
друштву;
-анализирајући дате примере, уочава утицај
научно-технолошког развоја на промене у
друштвеним и привредним односима и
природном окружењу;
-приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена у
новом веку;
-уочава историјске промене, поређењем
политичке карте савременог света са
историјским картама других епоха;
-пореди информације приказане на
историјској карти са информацијама датим у
другим симболичким модалитетима;
-повеже визуелне и текстуалне информације
са одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
-пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове сазнајне
вредности;
-анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
-уочава специфичности у тумачењу
одређених историјских догађаја и појава на
основу поређења извора различитог
порекла;
-уочи пристрасност, пропаганду и
стереотипе у садржајима историјских
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анализирање
података,
чињеница и
информација

техникама учења

- графички

организатори (лента
времена и мапа
ума), истраживачки
задатак (кратка
биографија
личности и анализа
презентованог)
- асоцијације

извора;
-употреби податке из графикона и табела у
елементарном истраживању;
-презентује, самостално или у групи,
резултате елементарног истраживања
заснованог на коришћењу одабраних
историјских извора и литературе, користећи
ИКТ;
-упоређује, анализира и уочава разлике
између својих и ставова других;
-раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
-препознаје смисао и сврху неговања сећања
на важне личности и догађаје из историје
државе и друштва;-идентификује историјске
споменике у локалној средини и учествује у
организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања.

38 34 72
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ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
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
Европи и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА

РЕГИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА

112

-уз помоћ географске карте објашњава
специфичности појединих просторних
целина и предлаже различите начине
издвајања регија;
-доводе у везу квалитет живота
становништва са природним,
демографским, економским и политичкогеографским одликама простора.

-активно слушају
- записују
-повезују
-закључују
- дискутују

ЕВРОПА

16723

-проналази на карти државе Европе и
именује их;
-приказује на немој карти најважније
географске појмове:државе, планине,
реке, језера;
-анализира утицај географске ширине,
рељефа, односа копна и мора, морских
струја, вегетације и човека на климу;
-указује на узроке и последице кретања
броја становника, густине насељености,
природног прираштаја, миграција и
специфичних структура становништва у
одабраним европским регијама и
државама;

- слушају
- разговарају
- мисаоно се
ангажују;
- активно учествују
у изради задатака
- самостално
користе нему карту
Европе;
-примењују
стечено знање
у решавању
проблемских
задатака
- дискутују и излажу
- поставлљају

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
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-упознаје ученике са
појмом регионална
географија, предметом
проучавања и поделом;
- са садржајем наставног
програма;
- даје јасна упутства за
рад;
- објашњава кључне
појмове
- подстиче ученике на
активно ангажовање у
раду;
- прати активност
ученика и даје повратне
информације ученицима
-истиче циљ часа;
-наглашава исходе часа;
-објашњава кључне
појмовевезане за Европу;
- повезује – хоризонтална
и вертикална корелација;
- предлаже,припрема
дидактичка средства;
- реализује и прати
наставни процес;
- прати напредовање
ученика и дели их на
мање групе;
-даје повратне
информације ученицима;
-врши самопроцену;

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

- монолошки метод
- дијалошки метод;
-текст метод;
- демонстративно-илустративни метод
- самостални рад ученика

- монолошко-дијалошки метод
- илустративно-демонстративни метод
- комбиновани метод
- текст метод
- самостални рад ученика;
-демонстрација слајдова;

АЗИЈА

11617

-доведе у везу природне ресурсе са
степеном економске развијености
појединих регија и одабраних државама;
-истражује утицај Европске уније на
демографске, економске и политичке
процесе у Европи и свету;

питања у вези са
нејасноћама и
интересовањима
- учествују у
групном раду и
раду у пару
- примењују
стечено знање у
решавању
проблемских
задатака
- демонстрирају
стечено знање у
простору и на карти
-закључују на
основу изнетог

-дефинише границе континента и
показује на карти океане и мора којима је
проучавани континент окружен и лоцира
највећа острва, полуострва, мореузе,
земљоузе, пролазе;
-проналази на карти државе проучаване
регије и именује их;
-приказује на немој карти најважније
географске појмове хоризонталне и
вертикалне разуђености;
-указује на узроке и последице кретања
броја становника, густине насељености,
природног прираштаја, миграција и
специфичних структура становништва у
појединим регијама и у одабраним
државама;
-доведе у везу природне ресурсе са
степеном економске развијености
појединих регија и одабраних држава;
-објашњава узроке и последице
глобалних феномена као што су
сиромаштво, унутрашње и спољашње
миграције, демографска експлозија и
пренасељеност, болести и епидемије,
политичка нестабилност;
-препознаје негативне утицаје човека на
животну средину настале услед

- слушају и записују
кључне појмове
- разговарају са
наставником и
члановима групе
- мисаоно се
ангажују и дају
повратне
информац.
- дискутују и излажу
-примењују
стечено знање
у решавању
проблемских
задатака;
-поставлљају
питања у вези са
нејасноћама и
интересовањима
- учествују у
групном раду
задатака
- одговарају на
питања
- самостално
користе географску
карту Азије;
- самостално
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- дискутује о слајдовима
на презентацијама;
-помаже ученицима да
правилно попуњавају
карту Европе;
-евидентира успешност
ученика и вреднује
сопствени рад
- упућује ученике на
самостално коришћење
додатне
географ.литературе
-врши извор метода
рада;
-задаје и прегледа
домаћи задатак
- даје инструкције за рад
- похваљује најактивније
ученике;
- истиче циљ часа
-наглашава исходе часа
-објашњава кључне,
физичко-географске
појмове Азије;
- повезује – корелација
- предлаже,припрема
дидактичка средства;
- реализује и прати
наставни процес;
- дели ученике на мање
груче и координира рад
групе
- прати напредовање
ученика;
- врши самопроцену;
- демонстрира на карти
Азије;
- помаже ученицима да
правилно попуњавају
нему карту Азије;
- резимира градиво са
ученицима;
- демонстрира слајдове
на презентацијама и даје
инструкције ученицима у
прављењу презентација
на дату тему;

- монолошко-дијалошки метод
- илустративно-демонстративни метод
- кооперативни метод
- комбиновани метод
- текст метод
- самостални рад ученика
- демонстрација слајдова;
-метод експеримента ( изазивање
вулканске ерупције)

АФРИКА

6 39

специфичности развоја пољопривреде,
рударства, енергетике, индустрије,
саобраћаја и туризма на проучаваним
континентима, регијама и у одабраним
државама.

приказују појмове
на немој карти;
- закључују на
основу изнетог
- презентују свој
рад у оквиру групе

-дефинише границе континента и
показује на карти океане и мора којима је
проучавани континент окружен и лоцира
највећа острва, полуострва, мореузе,
земљоузе, пролазе;
-проналази на карти државе проучаване
регије и именује их;
-приказује на немој карти најважније
географске појмове хоризонталне и
вертикалне разуђености;
-препознаје облике рељефа, водне објекте
и живи свет карактеристичан за наведену
регију;
-анализира утицај географске ширине на
климу;
-указује на узроке и последице кретања
броја становника, густине насељености,
природног прираштаја, миграција и
специфичних структура у одређеним
регијама;
-објашњава узроке и последице
глобалних феномена као што су
сиромаштво, унутрашње и спољашње
миграције, демографска експлозија и
пренасељеност, болести и епидемије,
политичка нестабилност;

- слушају и записују
кључне појмове
- разговарају са
наставником и
члановима групе
- мисаоно се
ангажују и дају
повратне
информац.
- дискутују и излажу
- поставлљају
питања у вези са
нејасноћама и
интересовањима
- учествују у
групном раду
задатака
- одговарају на
питања
- самостално
користе географску
карту Африке;
- самостално
приказују појмове
на немој карти;
- закључују на
основу изнетог
- презентују свој
рад у оквиру групе
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-евидентира успешност
ученика и вреднује
сопствени рад
- упућује ученике на
самостално коришћење
додатне
географ.литературе
-задаје и прегледа
домаћи задатак;
-даје повратне
информације ученицима;
- похваљује најактивније
ученике
- истиче циљ часа
-наглашава исходе часа
-објашњава кључне,
физичко-географске
појмове Африке;
- повезује – корелација
- предлаже,припрема
дидактичка средства;
- реализује и прати
наставни процес;
- дели ученике на мање
груче и координира рад
групе
- прати напредовање
ученика;
- врши самопроцену;
- демонстрира на карти
Африке;
- помаже ученицима да
правилно попуњавају
нему карту Африке;
- резимира градиво са
ученицима;
- демонстрира слајдове
на презентацијама и даје
инструкције ученицима у
прављењу презентација
на дату тему
-задаје и прегледа
домаћи задатак;
-даје повратне
информације ученицима;
- похваљује најактивније
ученике

- монолошко-дијалошки метод
- илустративно-демонстративни метод
- комбиновани метод
- текст метод;
- кооперативни метод;
- самостални рад ученика;
- демонстрација слајдова

СЕВЕРНА
АМЕРИКА

63 9

-дефинише границе континента и
показује на карти океане и мора којима је
проучавани континент окружен и лоцира
највећа острва, полуострва, мореузе,
земљоузе, пролазе;
-проналази на карти државе овог
континента и главне градове;именује их;
-приказује на немој карти најважније
географске појмове хоризонталне и
вертикалне разуђености;
-препознаје облике рељефа, водне објекте
и живи свет карактеристичан за наведену
регију;
-анализира утицај географске ширине,
рељефа и морских струја на климу;
-указује на узроке и последице кретања
броја становника, густине насељености,
природног прираштаја, миграција и
специфичних структура у одређеним
регијама;

- слушају и записују
кључне појмове
- разговарају са
наставником и
члановима групе
- мисаоно се
ангажују и дају
повратне
информац.
- дискутују и излажу
- поставлљају
питања у вези са
нејасноћама и
интересовањима
- учествују у
групном раду
задатака
- одговарају на
питања
- самостално
користе географску
карту Северне
Америке;
- самостално
приказују појмове
на немој карти;
- закључују на
основу изнетог
- презентују свој
рад у оквиру групе

ЈУЖНА
АМЕРИКА

3 25

-дефинише границе континента и
показује на карти океане и мора којима је
проучавани континент окружен и лоцира
највећа острва, полуострва, мореузе,
пустиње...
-проналази на карти државе проучаване
регије , њихове главне градове; именује
их;
-приказује на немој карти најважније
географске појмове хоризонталне и
вертикалне разуђености;
-препознаје облике рељефа, водне објекте,

- слушају и записују
кључне појмове
- разговарају са
наставником и
члановима групе
- мисаоно се
ангажују;
- дискутују и излажу
- поставлљају
питања у вези са
нејасноћама и
интересовањима
- учествују у
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- истиче циљ часа
-наглашава исходе часа
-објашњава кључне,
физичко-географске
појмове Северне
Америке;
- повезује – корелација
- предлаже,припрема
дидактичка средства;
- реализује и прати
наставни процес;
- дели ученике на мање
груче и координира рад
групе
- прати напредовање
ученика;
- врши самопроцену;
- демонстрира на карти
Северне Америке;
- помаже ученицима да
правилно попуњавају
нему карту Јужне
Америке;
- резимира градиво са
ученицима;
- демонстрира слајдове
на презентацијама и даје
инструкције ученицима у
прављењу презентација
на дату тему
-задаје и прегледа
домаћи задатак
- похваљује најактивније
ученике
- истиче циљ часа
-наглашава исходе часа
-објашњава кључне,
физичко-географске
појмове Јужне Америке;
- повезује – корелација
- предлаже,припрема
дидактичка средства;
- реализује и прати
наставни процес;
- дели ученике на мање
груче и координира рад
групе

- монолошко метод
- дијалошки метод
- илустративни метод
-демонстративни метод
- комбиновани метод
- текст метод
- самостални рад ученика
- демонстрација слајдова

- монолошко метод
- дијалошки метод
- илустративни метод
-демонстративни метод
- кооперативни метод
- комбиновани метод
- текст метод
- самостални рад ученика
- демонстрација слајдова

АУСТРАЛИЈА
И ОКЕАНИЈА
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климатске типове и живи свет
карактеристичне за овај континент ;
-анализира утицај географске ширине,
рељефа и морских струја на климу;
-указује на узроке и последице кретања
броја становника, густине насељености,
природног прираштаја, миграција и
специфичних структура у одређеним
регијама;
-објашњава узроке и последице
глобалних феномена као што су
сиромаштво, унутрашње и спољашње
миграције, демографска експлозија и
пренасељеност, болести и епидемије,
политичка нестабилност;

групном раду
задатака
- одговарају на
питања
- самостално
користе географску
карту Јужне
Америке;
- самостално
приказују појмове
на немој карти;
- закључују на
основу изнетог
- презентују свој
рад у оквиру групе

- прати напредовање
ученика;
- врши самопроцену;
- демонстрира на карти Ј.
Америке;
- помаже ученицима да
правилно попуњавају
нему карту Јужне
Америке;
- резимира градиво са
ученицима;
- демонстрира слајдове
на презентацијама и даје
инструкције ученицима у
прављењу презентација
на дату тему
-задаје и прегледа
домаћи задатак
- похваљује најактивније
ученике,
-евидентира успешност
ученика и вреднује
сопствени рад
- упућује ученике на
самостално коришћење
додатне
географ.литературе

-дефинише границе континента и
показује на карти области континента и
простор Океаније у Пацифику;
-проналази на карти света највеће
острвске групе;
-приказује на немој карти најважније
географске појмове хоризонталне и
вертикалне разуђености;
-указује на узроке и последице кретања
броја становника, густине насељености,
природног прираштаја, миграција и
специфичних структура у одређеним
регијама;

- слушају и записују
кључне појмове
- мисаоно се
ангажују;
- дискутују и излажу
- поставлљају
питања у вези са
нејасноћама и
интересовањима
- одговарају на
питања
- самостално
користе географску
карту Аустралије и
Океаније;
- самостално
приказују појмове
на немој карти;
- закључују на

- истиче циљ часа
-наглашава исходе часа
-објашњава кључне,
физичко-географске
појмове Аустралије и
Океаније;
- повезује – корелација
- предлаже,припрема
дидактичка средства;
- реализује и прати
наставни процес;
- дели ученике на мање
груче и координира рад
групе
- прати напредовање
ученика;
- врши самопроцену;
- помаже ученицима да
правилно попуњавају
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- монолошко метод
- дијалошки метод
- илустративни метод
-демонстративни метод
- комбиновани метод
- текст метод
- самостални рад ученика
- демонстрација слајдова

основу изнетог
- презентују свој
рад у оквиру групе

ПОЛАРНЕ
ОБЛАСТИ

УКУПНО

2 1

3

-дефинише појмове Арктика и
Антарктик;
-проналази на карти света поларне
области и водене површине које их
окружују;
- доводи у везу природне и друшвене
одлике поларних области

- слушају и
разговарају;
- мисаоно се
ангажују и дају
повратне
информац.
- дискутују и излажу
- поставлљају
питања у вези са
нејасноћама и
интересовањима
- одговарају на
питања
- закључују на
основу изнетог

48 24 72
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нему карту Аустралије и
Океаније;
- резимира градиво са
ученицима;
- демонстрира слајдове
на презентацијама и даје
инструкције ученицима у
прављењу презентација
на дату тему
-задаје и прегледа
домаћи задатак
- похваљује најактивније
ученике
- истиче циљ часа
-наглашава исходе часа
-објашњава кључне,
физичко-географске
појмове поларних
области;
- повезује – корелација
- предлаже,припрема
дидактичка средства;
- реализује и прати
наставни процес;
- прати напредовање
ученика;
- врши самопроцену;
- резимира градиво са
ученицима;
- демонстрира слајдове
на презентацијама и даје
инструкције ученицима у
прављењу презентација
на дату тему
-задаје и прегледа
домаћи задатак
- похваљује најактивније
ученике

- монолошко метод
- дијалошки метод
- илустративни метод
-демонстративни метод
- комбиновани метод
- текст метод
- самостални рад ученика
- демонстрација слајдова

ПРЕДМЕТ:ФИЗИКА
ЦИЉ:Циљ учења Физике јесте 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.

Р. БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
− Компетенција за учење
− Рад са подацима и
информацијама
− Дигитална компетенција
− Решавање проблема
− Комуникација
− Сарадња
− Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

1.

Сила и кретање

2.

− Компетенција за учење
Кретање тела под дејством
− Рад са подацима и
Земљине гравитационе силе
информацијама
602

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
Основни: 1.1.1; 1.1.2; 1.6.1.
1.6.2. 1.6.3.
Средњи: 2.1.1; 2.1.4; 2.6.1;
2.6.2, 2.6.3.
Напредни: 3.1.3; 3.6.1;
3.6.3; 3.6.4.

ИСХОДИ

− 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
Основни: 1.1.1; 1.1.2; 1.6.1. – користи и анализира
1.6.2. 1.6.3.
резултате мерeња
Средњи: 2.1.1, 2.1.2; 2.1.4; различитих физичких

3.

Равнотежа тела

− Дигитална компетенција
− Решавање проблема
− Комуникација
− Сарадња
− Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

2.6.1; 2.6.2, 2.6.3.
Напредни:
3.1.3; 3.6.1; 3.6.3; 3.6.4.

− Компетенција за учење
− Рад са подацима и
информацијама

Основни: 1.1.2; 1.1.3 .
Средњи: 2.1.1, 2.1.2; 2.1.4;
2.6.2; 2.6.3.
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величина и приказује их
табеларно и графички
– анализира зависност
брзине и пређеног пута од
времена код
праволинијских кретања
са сталним убрзањем
– покаже од чега зависи
сила трења и на основу
тога процени
како може променити
њено деловање
– демонстрира појаве:
инерције тела, убрзаног
кретања, кретање
тела под дејством сталне
силе, силе трења на
примерима из окружења
– самостално изведе
експеримент из области
кинематике и динамике,
прикупи податке
мерењем, одреди тражену
физичку величину и
објасни резултате
експеримента
–покаже врсте и услове
равнотеже чврстих тела на
примеру из

4.

Механички рад и
енергија.Снага

− Дигитална компетенција
− Решавање проблема
− Комуникација
− Сарадња
− Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

Напредни: 3.1.1.

− Компетенција за учење
− Рад са подацима и
информацијама
− Дигитална компетенција
− Решавање проблема
− Комуникација
− Сарадња
− Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

Основни: 1.1.3; 1.6.3.
Средњи: 2.1.5; 2.6.1; 2.6.2,
2.6.3.

604

Напредни: 3.1.2; 3.1.3.

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
− повеже појмове
механички рад, енергија и
снага и израчуна рад силе
теже и рад силе трења
– разликује кинетичку и
потенцијалну енергију
тела и повежењихове
промене са извршеним
радом
– демонстрира важење
закона одржања енергије
на примерима
из окружења
– решава квалитативне,
квантитативне и графичке
задатке (кинематика и
динамика кретања тела,
трење, равнотежа
полуге,сила потиска,

5.

Топлотне појаве

− Компетенција за учење
− Рад са подацима и
информацијама
− Дигитална компетенција
− Решавање проблема
− Комуникација
− Сарадња
− Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
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Основни: 1.2.1; 1.2.2.
Средњи: 2.2.1, 2.2.2.
Напредни: 3.2.1, 3.2.2;
3.2.3.

закони одржања...)
− 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 примерењеног
рационалног коришћења.

ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА
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.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

РЕАЛНИ
БРОЈЕВИ

9

12 21

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

- 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, 𝑘𝑅{0};
- примени продужену
пропорцију у реалним
ситуацијама.

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учења, посматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног и
прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у раду,
стиче способност
изражавања
математичким
језиком, решава
задатке,тестове,
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Подстиче, осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер у
активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише, разговара,
указује, уважава труд
(у складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује, информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава, одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства, координира,
бира вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже у
раду, вреднује,
оцењује, образлаже,
повезује, препоручује,

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Појам квадрата рационалног броја
p/qувести и илустровати га
површиномквадратачија је
страница управо p/q,на основу чега
ученици треба да закључе да је
квадрат произвољног рационалног
броја ненегативан број.
При израчунавању квадрата
рационалних бројева равноправан
статус треба дати квадрирању
бројева у запису p/q и у
децималном запису. Код решавања
једначина облика х2 = а, ученици уз
наставникову помоћ изводе
следеће закључке: дата једначина
се може свести на једначину х2 = а
= b2 и може имати једно (а = 0) или
два решења (а0), али може бити и
без решења (а 0).
Неке једначине облика х2 = а (на
пример х2 = 2) немају решења у
скупу рационалних бројева. На тај
начин мотивисати увођење
ирационалних бројева. Тада се
уводи скуп реалних бројева као

ради домаће
задатке и
писмене провере.
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саветује, прати рад.

унија два дисјунктна скупа – скупа
рационалних и скупа ирационалних
бројева.
На конкретним примерима ученици
треба да уоче да сваки рационалан
број има коначну или бесконачну
периодичнудецималну
репрезентацију, а ирационални
бројеви бесконачну непериодичну
репрезентацију.
За све реалне бројеве без обзира да
ли имају коначну или бесконачну
децималну репрезентацију увести
појам приближне вредности и
појам апсолутне грешке.
Основна својства операција
сабирања и множења реалних
бројева посматрати и анализирати
у поређењу с одговарајућим
својствима у скупу рационалних
бројева.
У оквиру ове теме се обрађује и
функцијадиректне
пропорционалности у = kх коју
треба увести на конкретним
примерима блиским искуству
ученика (раст дужине пута са
временом путовања при
константној брзини, смањење
водостаја реке ако је дневни пад
протока константан ...).
Тематску јединицу продужена
пропорција треба, такође,
реализовати на конкретним
примерима (подела дате суме у
датој размери, одређивање углова
троугла ако је дат њихов однос,
присуство метала у легурама ...).

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА

8 11

19

- примени Питагорину теорему
у рачунским и конструктивним
задацима;
- правилно користи
геометријски прибор.

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учења, посматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног и
прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у раду,
стиче способност
изражавања
математичким
језиком, решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке и
писмене провере.

Подстиче, осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер у
активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише, разговара,
указује, уважава труд
(у складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује, информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава, одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства, координира,
бира вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже у
раду, вреднује,
оцењује, образлаже,
повезује, препоручује,
саветује, прати рад.

Посебну пажњу поклонити вези
продужене пропорције са
класичном двојном пропорцијом.
Питагорина теорема је од великог
значаја за даље математичко
образовање.
Потребно је да ученици схвате
концепт Питагорине теореме, а не
да напамет науче исказ. У том
циљу током вежбања инсистирати
на различитим ознакама катета и
хипотенузе, као и различитим
положајима самог правоуглог
троугла, како би се ученици
оспособили да Питагорину теорему
користе касније у образовању у
различитим задацима из
планиметријe, стереометрије и
тригонометрије. Упознати ученике
са карактеристичним Питагориним
тројкама кроз примере
Формулисати обрат Питагорине
теореме и применити га у
задацима..
Потребно је пажњу усмерити на
примену Питагорине теореме на
конструкције дужи чији је мерни
број дужине ирационалан број и
примену на квадрат, правоугаоник,
једнакокраки и једнакостранични
троугао, ромб и правоугли и
једнакокраки трапез. Ученици
треба да примењују Питагорину
теорему и на једнакокрако
правоугли троугао, правоугли
троугао са углом од 30 и
одређивање растојања двеју
тачакау координатном систему.
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ЦЕЛИ
АЛГЕБАРСКИ
ИЗРАЗИ

20 28

48

- 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.

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учења, посматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног и
прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у раду,
стиче способност
изражавања
математичким
језиком, решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке и
писмене провере.
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Подстиче, осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер у
активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише, разговара,
указује, уважава труд
(у складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује, информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава, одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства, координира,
бира вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже у
раду, вреднује,
оцењује, образлаже,
повезује, препоручује,
саветује, прати рад.

Најпре се уводи појам степена
променљиве природним бројем и
изводе се основна својства те
операције (множење и дељење
степена
једнаких
основа,
степеновање степена, као и правила
за
степен
производа
и
количника).Такође, уводи се појам
степена са изложиоцем који је нула
или негативан цео број, али само у
случају основе која је декадна
јединица. Примери обухватају
краће записивање врло малих
рационалних бројева (примене у
физици),
као
и
канонско
представљање рационалних бројева
у децималном запису.
Други део теме обухвата операције
с целим алгебарским изразима
(полиномима). Најпре се уводи
појам полинома и увежбава
израчунавање вредности таквог
израза за конкретне вредности
променљивих који у њему
учествују. Затим се дефинишу
основне операције са полиномима
(сабирање, одузимање и множење)
и увежбава довођење полинома на
сређени облик. Притом се, по
потреби, користи дистрибутивни
закон (у облику (a + b)(x + y) = ax +
ay + bx + by) и формула за квадрат
бинома (у облику (a + b)2 = a2 + 2ab
+ b2).
У наставку ове теме ученици треба
да, на погодним примерима, уоче
потребу растављања полинома на
чиниоце (посебно у циљурешавања

МНОГОУГАО

9 12 21

- 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.

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учења, посматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног и
прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у раду,
стиче способност
изражавања
математичким
језиком, решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке и
писмене провере.

610

Подстиче, осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер у
активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише, разговара,
указује, уважава труд
(у складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује, информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава, одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства, координира,
бира вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже у
раду, вреднује,
оцењује, образлаже,
повезује, препоручује,
саветује, прати рад.

једначина). Затим треба увежбати
то растављање коришћењем
претходно наведених формула као
и формуле за разлику квадрата.
Многоугао увести као део равни
ограничен многоугаоном линијом.
Нагласити
разлику
између
конвексних
и
неконвексних
многоуглова, али даља разматрања
ограничити само на конвексне
многоуглове.
Ученике
треба
наводити да уоче зависност броја
дијагонала, каои зависност збира
унутрашњих углова од броја
темена
многоугла.
Приликом
увођења правилних многоуглова,
ученици треба да уоче да постоје
многоуглови који нису правилни
иако су све њихове странице
једнаке, као и да постоје
многоуглови који нису правилни
иако су сви њихови углови једнаки.
Посебно истаћи осну симетричност
правилног многоугла и број оса
симетрије, као и чињенице да се
око правилног многоугла може
описати круг и да се у њега може
уписати круг. Из одговарајућих
формула
за
једнакостранични
троугао, ученици, уз помоћ
наставника ако је потребно, изводе
формуле којима се у правилном
шестоуглу
успостављају
везе
између странице, дуже дијагонале,
краће дијагонале, полупречника
уписаног и описаног круга.
Кроз разноврсне примере и задатке
(који се односе на троуглове,
четвороуглове и правилне

КРУГ

7

11

18

- примени својства централног и
периферијског угла у кругу;
- израчуна обим и површину
круга и његових делова;
- преслика дати геометријски
објекат ротацијом.

Активно се
укључује у
процес
истраживања и
учења, посматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног и
прецизног
изражавања,
пише, црта,
користи
дијаграме,
рачуна, развија
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Подстиче, осмишљава,
помаже, партнер у
дијалогу, партнер у
активности, даје
упутства,
демонстрира,
инспирише, разговара,
указује, уважава труд
(у складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује, информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава, одабира
садржај, одабира
методе, одабира
средства, координира,

многоуглове) истицати примену
ставова подударности троуглова и
поступно развијати код ученика
вештину доказивања. Доказати
најважније особине троуглова и
паралелограма.
Увести појмове ортоцентар,
тежишна дуж и тежиште троугла, и
навести њихове особине. Примену
ставова подударности и њихових
последица проширити и на
конструктивне задатке. Истаћи
разлику између цртања и
конструкције. Израчунавање обима
и површине многоугла илустровати
разноврсним примерима и
задацима.
Приликом израчунавања површине
користити разлагање многоуглова
на троуглове и четвороуглове
Полазећи од раније стечених знања
и дефиниција кружне линије и
кружне површи, треба размотрити
могуће положаје и односе круга и
праве, а такође и два круга у равни.
Ученике треба подсетити на
дефиниције тангенте и тетиве круга
и искористити Питагорину терему
за успостављање везе између
полупречника круга, тетиве и
централног одстојања тетиве.
Централне теме су увођење
појмова централног и
периферијског угла, уочавање и
доказивање тврђења о њиховом
међусобном односу, као и
одређивање обима и површине
круга. Ученици би требало да
експериментално утврде сталност

ОБРАДА
ПОДАТАКА

/55

- одређује средњу вредност,
медијану и мод.

уредност у раду,
стиче способност
изражавања
математичким
језиком, решава
задатке,
тестове, ради
домаће задатке и
писмене провере.

бира вежбу, подржава,
подстиче,
мотивише, помаже у
раду, вреднује,
оцењује, образлаже,
повезује, препоручује,
саветује, прати рад.

Предлажу теме за
истраживање и 56
анкетних
питања.Активно
се укључује у
процес
истраживања и
учења, посматра,
логички
закључује,
самостално
откривају
законитости
развија
способност
кратког, јасног и
прецизног
изражавања,
пише, црта,

Објашњава пројектни
задатак Подстиче,
осмишљава, помаже,
партнер у дијалогу,
партнер у активности,
даје упутства,
демонстрира,
инспирише, разговара,
указује, уважава труд
(у складу са
израженим
индивидуалним
могућностима),
показује, информише,
усмерава, наводи,
организује,
објашњава,
координира, бира
вежбу, подржава,
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односа обима и пречника
кружнице. Када се уведе број π,
ученике треба информативно
упознати са његовом
ирационалном природом. После
обраде обима и површине круга,
треба извести формуле за дужину
кружног лука, површину кружног
исечка и кружног прстена.
У оквиру дела теме који се односи
на ротацију, треба се ограничити на
ротације једноставнијих фигура
око задате тачке и за задати угао.
Објаснити ученицима позитиван и
негативан смер ротације и урадити
неколико примера ротације у
координатном систему. Важно је да
ученици уоче да се дужине дужи и
величине углова не мењају при
ротацији.
Ову тему реализовати као
пројектни задатак. Циљ пројектног
задатка је да ученици овладају
појмовима средња вредност,
медијана и мод и истовремено се
увере у применљивост обраде
података у свакодневној пракси.
Препорука је да се пројектни
задатак реализује на конкретним
примерима и предлог је да у
седмом разреду то буде
прикупљање, обрада и анализа
података добијених анкетом. Теме
се могу одабрати из животног
окружења и њихов садржај би
требало да буде близак узрасту
ученика (на пример: коришћење
ИКТ од стране ученика, расподела
слободног времена ученика,

користи
дијаграме,
рачуна, развија
уредност у раду,
стиче способност

подстиче,
мотивише, помаже у
раду, вреднује,
оцењује, образлаже,
повезује, препоручује,
саветује, прати рад.

еколошка свест младих ...). Број
питања у анкети не мора бити
велики, највише 5-6, а
истраживање треба реализовати
тако да узорак не буде премали,
али ни превелик и да се може
реализовати у најближем
окружењу (школа, породица,
комшилук ...).

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА
ЦИЉ:Циљ учења биологије је да ученик изучавањем биолошких процеса и живих бићау интеракцији са животном
средином, развије одговоран однос према себи и природи, као и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за
одрживим развојем.
ТЕМА/ОБЛАСТ

1. НАСЛЕЂИВАЊЕ
И ЕВОЛУЦИЈА

БР.
ЧАС
ОВА
о ут
ук
о: 4
ут:5
ук:9

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

– прикупи и анализира
податке о
животним циклусима
почевши од
оплођења;
– упореди бесполно и
полно
размножавање;
– идентификује разлике
између
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

анализирају
истакнут циљ
и исходе
(схватају шта
треба да
савладају на
часу);
активно
учествују
у
разговору
пажљиво
слушају

Јасно истиче циљ и
исходе часа;
уводи ученике у
нову наставну
јединицу,
проверавадомаћиза
датакзаједносаучен
ицима
подстиче ученике
да изнесу
својамишљења и

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

-

-

презентација
новог
садржаја
коришћење
различитих
наставних
метода
анализирати
ивредновати
рад ученика
пратити
постигнућа

1. ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И
ФУНКЦИЈЕ

о: 14
ут:15
ук:29

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;
одреди положај организма
на
дрвету живота на основу
прикупљених и
анализираних
информација о његовој
грађи;
– упореди организме на
различитим позицијама на
„дрвету живота“ према
начину на
који обављају животне
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инструкције
добијене
од
стране
одговарају на
питања
наставника;
пажљиво
слушају и
прате излагање
наставника;

закључке о датом
наставном
садржају;
кључне речи и
појмове записује на
табли;
одговара на питања
ученика уколико
постоје нејасноће

анализирају
истакнут циљ
и исходе
(схватају шта
треба да
савладају на
часу);
активно
учествују
у
разговору
пажљиво
слушају
инструкције
добијене
од

Јасно истиче циљ и
исходе часа;
уводи ученике у
нову наставну
јединицу,
проверавадомаћиза
датакзаједносаучен
ицима
подстиче ученике
да изнесу своја
мишљења и
закључке о датом
наставном

путем
усмених и
писмених
задатака

-

-

презентација
новог
садржаја
коришћење
различитих
наставних
метода
анализирати
ивредновати
рад ученика
пратити
постигнућа
путем
усмених и

2. ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОТА

о: 3
ут:4
ук:7

процесе;
– користи микроскоп за
посматрање грађе гљива,
биљних
и животињскихткива;

стране
одговарају на
питања
наставника;
пажљиво
слушају и
прате излагање
наставника;

садржају;
кључне речи и
појмове записује на
табли;
одговара на питања
ученика уколико
постоје нејасноће

разврста организме према
задатим критеријумима
применом дихотомих
кључева;
– повеже принципе
систематике са
филогенијом и еволуцијом
на
основу данашњих и
изумрлих
врста – фосила;

анализирају
истакнут циљ
и исходе
(схватају шта
треба да
савладају на
часу);
активно
учествују
у
разговору
пажљиво
слушају
инструкције
добијене
од
стране
одговарају на
питања
наставника;
пажљиво
слушају и
прате излагање
наставника;

Јасно истиче циљ и
исходе часа;
уводи ученике у
нову наставну
јединицу,
проверавадомаћиза
датакзаједносаучен
ицима
подстиче ученике
да изнесу своја
мишљења и
закључке о датом
наставном
садржају;
кључне речи и
појмове записује на
табли;
одговара на питања
ученика уколико
постоје нејасноће
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писмених
задатака

-

-

презентација
новог
садржаја
коришћење
различитих
наставних
метода
анализирати
ивредновати
рад ученика
пратити
постигнућа
путем
усмених и
писмених
задатака

3. ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

о: 7
ут:10
ук:17

4. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ о: 4
ут:6
ук:10

– идентификује основне
односе у
биоценози на задатим
примерима;
– 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;

анализирају
истакнут циљ
и исходе
(схватају шта
треба да
савладају на
часу);
активно
учествују
у
разговору
пажљиво
слушају
инструкције
добијене
од
стране
одговарају на
питања
наставника;
пажљиво
слушају и
прате излагање
наставника;

Јасно истиче циљ и
исходе часа;
уводи ученике у
нову наставну
јединицу,
проверавадомаћиза
датакзаједносаучен
ицима
подстиче ученике
да изнесу своја
мишљења и
закључке о датом
наставном
садржају;
кључне речи и
појмове записује на
табли;
одговара на питања
ученика уколико
постоје нејасноће

-

– анализира задати
јеловник са аспекта
уравнотежене и
разноврсне исхране;
– идентификује

анализирају
истакнут циљ
и исходе
(схватају шта
треба да

Јасно истиче циљ и
исходе часа;
уводи ученике у
нову наставну

-
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-

-

-

презентација
новог
садржаја
коришћење
различитих
наставних
метода
анализирати
ивредновати
рад ученика
пратити
постигнућа
путем
усмених и
писмених
задатака

презентација
новог
садржаја
коришћење
различитих

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.

савладају на
часу);
активно
учествују
у
разговору
пажљиво
слушају
инструкције
добијене
од
стране
одговарају на
питања
наставника;
пажљиво
слушају и
прате излагање
наставника;

јединицу,
проверавадомаћиза
датакзаједносаучен
ицима
подстиче ученике
да изнесу своја
мишљења и
закључке о датом
наставном
садржају;
кључне речи и
појмове записује на
табли;
одговара на питања
ученика уколико
постоје нејасноће

-

наставних
метода
анализирати
ивредновати
рад ученика
пратити
постигнућа
путем
усмених и
писмених
задатака

ПРЕДМЕТ:ХЕМИЈА
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 зарешавање
проблема у свакодневном животу и наставку образовања, да развијеспособности апстрактног и критичког мишљења,
способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и животној средини.
ТЕМА/ОБЛАСТ
БР. ЧАСОВА
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН И
По завршетку теме ученик ће бити у
ПОСТУПЦИ
о ут. си. л.
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
стању да:
ОСТВАРИВАЊА
в.
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ХЕМИЈА КАО
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
НАУКА И ХЕМИЈА У
СВЕТУ ОКО НАС

2

1

ХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА

3

2

2

Идентификује и објашњава
појмове који повезују
хемију са другим наукама
и различитим професијама,
ипринципима одрживог
развоја

Претражује
литературу,
уочава утицај
хемије на
свакодневни
живот човека,
прави мапу
појмова

Правилно рукује
лабораторијским
посуђем, прибором и
супстанцама, и показује
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 применом у
свакодневно животу и
различитим професијама;

Посматра и
изводи огледе,
пореди и
изводи
закључке о
својствима и
променама
супстанци,
прави мапу
појова,
користи разну
литературу и
онлајн
садржаје
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Припрема наставу
и примере
производа из
свакодневног
живота (лекови,
кућне хемикалије,
гума, тканина,
легуре, вештачко
ђубриво)
Припрема
наставу,
појашљава
кључне појмове,
демонстрира
експерименталне
технике, прати и
усмерава ученике
током
експерименталног
рада и предлаже
онлајн садржаје

Излагањем,
демострацијом,
повезивањем са
билогијом и
физиком

Смислено,
демострацијом,
лабораторијским
вежбама,
повезивањем са
билогијом и
физиком

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

6

3

1

1

Налази потребне
информације у
различитим изворима
користећи основну
хемијску терминологију
и симболику;
Представља структуру
атома, молекула и јона
помоћу модела,
хемијских симбола и
формула;
Повезује распоред
електрона у атому
елемента с положајем
елемента у Периодном
систему елемената и
својствима елемента;
Разликује хемијске
елементе и једињења на
основу хемијских симбола
и формула
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Издваја
кључне појове,
поставља
питања,
одговара на
питања, вежба
писање
хемијских
симбола,
одређује грађу
атома,
шематски
приказује
распоред
електрона у
електронском
омотачу и
повезује са
положаје
елемента у
ПСЕ, изводи
оглед и

Припрема
наставу,
појашњава
кључне појмове,
демонстрира
огледе, пружа
додатна
појашњења и
смернице за
учење

Излагањем,
демострацијом,
лабораторијским
вежбама,
повезивањем са
физиком и
историјом

МОЛЕКУЛИЕЛЕМЕНАТ
А И ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ
И ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА

5

3

1

1

Разликује хемијске
елементе и једињења на
основу хемијских
симбола и формула;
Разликује типове
хемијских веза, препознаје
тип хемијске везе у
супстанцама и повезује са
својствима тих супстанци;
Објашњава основну
разлику између хемијских
елемената и једињења, и
препознаје примере
хемијских елемената и
једињења у свакодневном
животу:

ХОМОГЕНЕ И
ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ

5

3

1

2

Објашњава по чему се
разликују чисте супстанце
од смеша и илуструје то
примерима;
Разликује хомогене и
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закључке о
грађи
супстанце
Издваја
кључне
појмове и
чињенице,
прави шему
хемијских
симбола и
формула,
изводи оглед,
даје закључке
о својствима
хемијских
једињења,
претражује
нове примере
ковалентних и
јонских
једињења и
њихових
својстава
Издваја
кључне
појмове и
чињенице,
претражује
нове примере

Припрема
наставу,
објашњава
кључне појмове и
чињенице,
припрема
наставни лист,
демонстрира
огледе, пружа
додатна
објашњења и
смернице за
учење

Излагањем,
демострацијом,
лабораторијским
вежбама,
проблемски,
повезивањем са
билогијом и
физиком

Припрема
наставу,
објашњава
кључне појмове и
чињенице,
демонстрира

Смислено,
демострацијом,
лабораторијским
вежбама,
проблемски,
дивергентно,

хетерогене смеше,
наводи примере из
свакодневног живота и
раздваја састојке смеша;

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
И ХЕМИЈСКЕ
ЈЕДНАЧИНЕ

4

2

1

из
свакодневног
живота,
поставља
питања и
Објасни процес
одговара на
растварања супстанце и
питања,
квантитативно значење изводи огледе
растворљивости
и закључке из
супстанце;
огледа, рачуна
масени
Изводи израчунавања у
процентни
вези с масеним
састав
процентним саставом
раствора, чита
раствора;
и разуме
приказан
Тумачи ознаке са
састав на
амбалаже
ознакама
супстанци/комерцијални амбалаже сеша
х производа;
из
свакодневног
живота
напише једначине
Издваја
хемијских реакција и
кључне
објасни њихово
појмове и
квалитативно и
чињенице,
квантитативно значење;
вежба писање,
читање и
изједначавање
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огледе, примере
смеша из
свакодневног
живота,
појашњава и
усмерава ученике
у решавању
задатака

повезивањем са
билогијом

Припрема
наставу,
објашњава
кључне појмове и
чињенице,
демонстрира
огледе, пружа

Смислено,
демострацијом,
лабораторијским
вежбама,
проблемски,
дивергентно,
повезивањем са

ИЗРАЧУНАВАЊА У
ХЕМИЈИ

6

3

1

1
Квантитативно тумачи
хемијске симболе и
формуле користећи
појмове релативна
атомска и молекулска
маса, количина
супстанце и моларна
маса;
Тумачи ознаке са амбалаже
супстанци/комерцијалних
производа;
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хемијских
једначина,
претражује
нове примере
хемијских
једначина,
изводи огледе
и закључке о
хемијским
променама
Издваја
кључне
појмове и
чињенице,
ради рачунске
задатке,
примењује
чињенице из
предходних
области у
решавању
задатака,
поставља
питања,
одговара на
питања,
изводи огледе
и закључке о
количини

додатна
објашњења и
смернице за
учење

билогијом

Припрема
наставу,
објашњава
кључне појмове и
чињенице,
демонстрира
огледе, решава
рачунске задатке,
поставља питања
и рачунске
задатке, пружа
додатна
објашњења и
смернице за
учење

Смислено,
демострацијом,
лабораторијским
вежбама,
проблемски,
дивергентно,
повезивањем са
математиком

ВОДОНИК И
КИСЕОНИК, И ЊИХОВА
ЈЕДИЊЕЊА.
СОЛИ

7

3

1

1

Опише и објасни
физичка и хемијска
својства водоника и
кисеоника;
Разликује оксиде,
киселине, хидроксиде и
соли на основу хемијске
формуле и назива, и
опише основна својства
ових класа једињења;
Индикаторима испита и
на рН скали процени
киселост раствора.
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супстанце у
одређеној маси
и запремини
супстанце
Издваја
кључне
појмове и
чињенице,
изводи огледе
и закључке о
својствима
једињења
водоника и
кисеоника,
оксида,
киселина,
хидроксида,
вежба писање
формула
једињења
водоника,
кисеоника и
примера
оксида,
киселина,
хидроксида и
соли, поставља
питања и
одговара на

Припрема
наставу,
објашњава
кључне појмове и
чињенице,
демонстрира
огледе, поставља
питања, пружа
додатна
објашњења и
смернице за
учење

Смислено,
демострацијом,
лабораторијским
вежбама,
проблемски,
дивергентно,
критички и
повезивањем са
билогијом

питања,
испитује
индикаторима
киселост
супстанци из
свакодневног
живота
ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА (Годишњи фонд часова 72)
ЦИЉ:Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради
одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса,
стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.
ТЕМА/ОБЛАСТ

1.Животно и
радно окружење

БР.
ИСХОДИ
По
завршетку
теме ученик ће бити у стању
ЧАСОВА
да:
о ут ук
3+3=6 – повеже развој машина и
њихов допринос подизању
квалитета живота и рада;
–

–

повеже ергономију са
здрављем и конфором људи
при употреби техничких
средстава;
анализира да ли је
коришћење одређене познате
технике и технологије у

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
-препознају делове
машина(машински
елементи,подсклопови,склопови,ма
шинске конструкције)

-схватају значај технике и
технологије на очувању животне
средине
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НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
НАСТАВНИКА
-уводи ученике у
свет машинске
технике
-упознаје ученике
о потрошњи
енергије у
домаћинству и
могућности
уштеде.

вербална ,демонстрација
,графичка/фронтални облик

складу са очувањем животне
средине;
–
–
2.Саобраћај

3.Техничка и
дигитална
писменост

5+1=6 –

истражи могућности
смањења трошкова енергије
у домаћинству;
повезује занимања у области
машинства са сопственим
интересовањима;
повезује занимања у области
машинства са сопственим
интересовањима;

–

разликује врсте
транспортних машина;

–

повеже подсистеме код
возила друмског саобраћаја
са њиховом улогом;

–

провери техничку
исправност бицикла;

–

демонстрира поступке
одржавања бицикла или
мопеда;

6+12=18–

самостално црта скицом и
техничким цртежом
предмете користећи
ортогонално и просторно
приказивање;

-уочавају како и на који начин се
могу смањити трошкови енергије у
домаћинству

-упознаје ученике
о професијама и
занимањима у
машинству

-класифицирају саобраћајна
средства како спољашњег тако и
унутрашњег транспорта

-уводи ученике у
свет саобраћајно
техничке културе

- самостално проверавају и
подешавају техничку исправност
бицикла (упављачки, преносни и
кочиони систем, пнеуматике,
висину седишта, осветљење и др.) и
демонстрирају поступке одржавања
бицикла или мопеда

- израђајумашинскетехничкецртеже
- знајудачитајуготоветехничкецртеже
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-У седмом
разреду тежиште
је на
саобраћајним
средствима која
се користе и
њиховим
најважнијим
подсистемима
(погонски,
преносни,
управљачки и
кочиони)
-упознати и
оспособити
ученике за
ортогонално и

вербална,текстуална,
разговор,илустрација,
демонстрација/фронтални,индивидуални

вербална,графичка,
текстуална,демонстрација/фронтални
,индивидуални

–

–

–
–

просторно
користи CAD технологију за представљање
правилнокористеприборзамашинскотех
креирање техничке
предмета и
ничкоцртање
документације;
коришћење
рачунарских
- приказујусвојуидејускицом
апликација за
CADили
образложи предности
користерачунар
у
употребе3D штампе у изради решавањуједноставнијихпроблема , у GogglesketchUp.
тродимензионалних модела и обрадитекста,
цртежа,
као
и У оквиру
макета;
апликације
зауправљањенабазиинтерфејса
ученици најпре
управља моделима користећи
креирају модел
рачунар;
користећи 2D
приказ на основу
објасни улогу основних
података које
компоненти рачунара,
читају са
таблета, паметних телефона
техничког
и осталих савремених ИКТ
цртежа.
уређаја;
-развија код
ученика
прецизност у
техничком цртању

4.Ресурси и

17+5=22–

аргументује значај

-подстиче
ученике да
комуницирају
језиком технике
и -развија

-мере
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Вербална,текстуална,

рационалног коришћења
расположивих ресурса на
Земљи;

производња

–

идентификује материјале
који се користе у машинству
и на основу њихових
својстава процењује
могућност примене;

–

користи прибор за мерење у
машинству водећи рачуна о
прецизности мерења;

–

–

контролишуодговарајућимосновнимала
тима

стваралачко и
критичко
мишљење

- препознајуделовесусмотора

-Уз практичне
-мере
и примере и реалне
контролишуодговарајућимосновнимала моделе навести
ученике да
тима
закључе који се
материјали
-препознају основне машинске
најчешће користе
материјале
у машинству и
због којих
-познају најважније особине метала њихових
својстава
-уводи појам
роботике и
објашњава њен
значај у
савременој
индустрији

врши операције обраде
материјала који се користе у
машинству, помоћу
одговарајућих алата, прибора
и машина и примени
одговарајуће мере заштите на
раду;

-Ученицима
представити
класификацију
погонских
машина – мотора
и
илустровати
њихову примену
на
практичним
примерима
из

објасни улогу одређених
елемената машина и
механизама на једноставном
примеру;
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лабораторијска,демонстрација/фронтални,
индивидуални

учениковог
окружења.
–

образложи значај примене
савремених машина у
машинској индустрији и
предности роботизације
производних процеса;

–

објасни основе конструкције
робота;

–

класификује погонске
машине – моторе и повеже
их са њиховом применом;
самостално/тимски истражи
и реши задати проблем у
оквиру пројекта;

обрађујунајједноставнијималатимамета
л, лим, жицу

изради производ у складу са
принципима безбедности на
раду;

-рационалнокористематеријал

5.Конструкторско 0+20=20–
моделовање
–

–
–
–

тимски представи идеју,
потупак израде и производ;
креира рекламу за израђен
производ;

на основу разних
особина
материјала,
одабира
материјал за
модел и макету
подстиче ученике
на самосталан
рад

- тимскираде и сарађују

организује
групни рад и рад
у пару

врши e-коресподенцију у
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Производнорадна,графичка/рад
у пару и групи

складу са правилима и
препорукама са циљем
унапређења продаје;
–

процењује свој рад и рад
других на основу
постављених критеријума
(прецизност, педантност и
сл.).
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ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО (Годишњи фонд часова 36)
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.
ТЕМА/ОБЛАСТ

ИКТ

БР.
ЧАСОВА
10

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

– разликује визуелну
презентацију и логичку
структуру текста;
– користи алате за стилско
обликовање документа и
креирање прегледа
садржаја у програму за
обраду текста;
– објасни принципе
растерске и векторске
графике и модела
приказа боја;
– креира растерску слику у
изабраном програму;
– креира векторску слику у
изабраном програму;
– користи алате за
уређивање и
трансформацију слике;
– креира гиф анимацију;
– креира видео-запис
коришћењем алата за
снимање екрана;

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
-слушају
-прате
-креирају
-снимају
-обрађују и
уређују
-одрађују
вежбе
-закључују
-процењују
примену
наученог у
другим
предметима
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НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
-уводи ученике у
Садржај се реализује
садржај теме
кроз следеће облике
наставе:
-презентује
-теоријске основе у
програме за
кратким цртама кроз
(цртање,обраду текста, упуства за реализацију
презентацију,конверзију) задатка, објашњења
нових
-мотивише
појмова,концепата...
-координира
радом
-развија слободно и
креативно мишљење

-практичан рад
индивидуално, у пару
или групи
Часови се реализују у
дигиталној учионици

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

РАЧУНАРСТВО

4

14

– нивоима приступа;
– подешава хипервезе
према делу садржаја,
другом документу или
веб локацији;
– нежељене контакте и
адекватно се заштити;
– сараднички креира и
дели документе у облаку
водећи рачуна о
одговарајућим
– разликује појмове URL,
DNS, IP адреса;
– објасни појмове
хипервеза и хипертекст;
– креира, форматира и
шаље електронску
пошту;
– обавља електронску
комуникацију на сигуран,
етички одговоран и
безбедан начин водећи
рачуна о приватности;
– препозна непримерени
садржај
– уз помоћ програмске
библиотеке текстуалног
програмског језика
исцртава елементе 2Д
графике;
– употребљава петље и
генератор насумичних

-слушају

-уводи ученике у
садржај теме

-прате
размишљају
о решавању
проблемских
ситуација
насталих на
интернету

-ради на развијању
одговорности у
дигиталном свету
-мотивише
координира
радом

Садржај се углавном
реализује кроз
теоријске основе кроз
упуства за реализацију
задатка, објашњења
основних
појмова,концепата...(у
случају ове теме
задатака типа
решавања проблема на
интернету)

-закључују
-процењују
примену
наученог у
дигиталном
свету

-слушају

-ради на развијању
свести о опасностима на
интернету као и
поштовања ауторских
права
-ради на развијању
свести и о добрим
странама интернета
-уводи ученике у
садржај теме

-прате
-одрађују
вежбе
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Часови се реализују у
дигиталној учионици

-ради на развијању
алгоритамског
размишљања

Садржај се реализује
кроз следеће облике
наставе:
-теоријске основе
кроз упуства за
реализацију задатка,

бројева за исцртавање
сложенијих облика;
– планира, опише и
имплементира решење
једноставног проблема;
– проналази и отклања
грешке у програму;

-мотивише
-закључују
-креирају
рачунарски
програм
исправљају
грешке у
програму

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

8

– сарађује са осталим
члановима групе у свим
фазама пројектног
задатка:
– креира, уређује и
структурира дигиталне
садржаје који комбинују
текст, слике, линкове,
табеле и анимације;
– креира рачунарске
програме који доприносе
решавању пројектног
задатка;
– поставља резултат свог
рада на Интернет ради

разлажу
сложене
проблеме на
једноставније
-сарађују

координира
радом
-ради на развијању
логичког мишљења и
креативности

-уводи ученике у
садржај теме

-прикупљају
-закључују
-примењују
-вреднују
- процењују
примену
пројекта у
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-планира фазе
пројектног задатка
-ради на развијању
способности ученика да
примене научено при
изради пројекта

објашњења
појмова,концепата...
-практичан рад на
изради
лабораторијских
вежби индивидуално,
у пару
Часови се реализују у
дигиталној учионици

Садржај се реализује
кроз следеће облике
наставе:
-теоријске основе
кроз упуства за
реализацију задатка,
објашњења основних
појмова,концепата...
-практичан рад на
изради пројекта у
групи

-мотивише
Часови се реализују у

дељења са другима уз
помоћ наставника;
– вреднује своју улогу у
групи при изради
пројектног задатка и
активности за које је био
задужен..

другим
доменима
друштва
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координира
радом
-ради на развијању
креативности

дигиталној учионици

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (Годишњи фонд часова 108)
ЦИЉ: Циљ учењаФизичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и
знања изобласти физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у
савременим условима живота и рада.

Ред
број

1.

2.

САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

БРОЈ
ЧАСОВА
УГ/
ОГ ВГ/ У
ПР

Мерење телесног
развоја и физичких
способности :

8

Атлетика: трчања

1

Бацања

1

Исходи : на
крају године ученик
ће бити у стању да :
Ученик уме да
упореди резултате
иницијалног и
финалног тестирања и
разуме потребу
тестирања.

8

7

Примени атлетске
дисциплине у складу
са правилима.

8

3

4

Врши мерења
резултата у
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АКТИВНОСТИ

Начини остваривања
садржаја :

УЧЕНИКА

НАСТАВНИКА

Активно
учешће у
тестирањима
и разумевање
потребе
тестирања
због праћења
телесног
развоја и
физичких
способности.
Активно
учешће у
наставним и
ваннаставним
облицима
рада.
Кроз рад
усваја,

Активно
учешће у
тестирањима и
разумевање
потребе
тестирања због
праћења
телесног развоја
и физичких
способности

Методе рада :
демонстрације,
вербална, наставна
средства : висиномер,
вага, штоперица,
метар,медицинка,
клупица 60 цм, лењир

Оспособљавање
ученика да
стечена знања,
умења користе
у свакодневном
животу.
Демонстрира и
објашњава

Методе рада : вербална,
демонстрације.

Кугле за бацање.

различитим
дисциплинама.

Скокови

3.

4.

5.

Основе тимских и
спортских игара :

Полигони :

Спортска
гимнастика:

2

7

1

3

5

41

4

6

7

48

5

9

Примени достигнути
ниво технике у
свакодневном животу.

Користи елементе
технике у
игри,примени основне
тактичке елементе
спортских игара.

увежбава и
усавршава
технику
бацања кугле.
Кроз активан
рад усваја,
увежбава и
усавршава
технику
скокова.
Активним
учешћем у
игри
задовољавају
социјалне
потребе
потврђивањем
и групним
поистовећива
њем и сл.

Користи различите
вежбе за побољшање
физичких
способности.
Одржава равнотежу у
различитим
кретањима, примени
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Испуњавају
урођену
потребу за
различитим

технику
бацања.

Демонстрира и
објашњава
технику
скокова.

Вежбалиште отвореног
типа, струњаче.

Наставник кроз
колективне
спортове врши
социјализацију.

Методе рада – вербална
демонстрације.
Наставна средства :
лопте, голови, кошеви,
мреже.

Утицај на
очување
човекове
околине.

Справе у вежбалишту
затвореног типа.

Охрабрује и
подстиче
ученике на
сложенија

Наставна средства :
справе за спортску
гимнастику. Облици
рада : фронтални,

вежбања из
гимнастике за развој
моторичких
способности.

6.

7.

Бежбе са вијачама:

Борилачки спортови:

Корективно вежбање:

8.

9.

Упознавање са
планом и програмом:

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

Користи различите
реквизите за развој
физичких
способности.
Схвата важност
борилачких спортова
као средство за
самоконтролу и
поштовање личности
других ученика.
Процени последице
недовољне физичке
активности и да
адекватним
садржајима коригује
лошем држању зела.

Схвати важност
планирања садржаја
физичке културе.
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облицима
кретања.

кретања.

групни, индивидуални.

Ученик усваја
знања о
развијању
моторичких
способности
уз помоћ
вијаче.
Кроз вежбање
развија
позитиван
став о
борилачким
спортовима.

Демонстрација
и објашњење
вежби са
вијачама.

Кратке и дуге вијаче.

Утиче на
ученике у
формирања
правилног
односа према
борилачким
спортовима.
Стиче знања о Утиче на став о
потреби
правилном
правилног
држању тела.
држања тела.

Методе рада : вербална,
демонстрације. Облик
рада : фронтални.

Стицање и
развијање
свести о
потреби
здравља и

Облик рада :
фронтални. Метод рада
: вербални.

Наставник даје
информације
везане за значај
и суштину
наставе

Наставна средства :
струњаче, рип сто.

10
Активности по избору
ученика :

10

10.

Сам организује
физичко вежбање
поштујући интересе
других ученика,
уважава различитр
спортове, прихвата
победу и пораз.

чувања
здравља.
Стицање и
развијање
свести о
потреби
здравља и
чувања
здравља.

физичког
васпитања.
Наставник даје
информације
везане за значај
и суштину
наставе
физичког
васпитања.

Наставна средства за
колективне спортове.
Методе рада : вербална,
демонстрације.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ЦИЉ: Ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика
оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и
према сопственом језику и културном наслеђу.

ТЕМА/ОБЛАСТ

Gestern, vorgestern ...
1. Wie hast du
Mutti kennen
gelernt?
2. Wie war es

БР.
ЧАСОВА
о ут ук
о -9
ут и ук 24

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

Ученик ће бити у стању да:
- прича о прошлости
- прича о догађајима који
су му се догодили (опише
место, појаву, радњу,

- активно
учествовање
у причању
- слушање и
читање
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Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и
монолошка метода;
- текст метода;

damals?
3. Tina hat sich
wehgetan.
4. Lektüre

-

стање и збивања)
преприча незгоду
пита
исприча (напише своју
биографију)
напише дописницу
каже када се нешто
догодило
- одговара на питања
- разуме и даје
упутства

кратких и
устаљених
израза
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
анализирање
саопштавање
истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
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симулације у
паровима и
групама, задаци
у радној свесци,
тестови вештина
и различите
технике
формативног
оцењивања.
-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад и
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и

- учење путем
решавања проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско
и групно учење;
-индивидуални и
фронтални начин рада
-певање у групи
-рад са подацима и
информацијама

Persönlichkeit, Pläne,
Beziehungen
1. Wie ist Thomas?
2. Was wirst du
dann machen?
3. Verstehst du
dich gut mit
deinen Eltern?
4. Lektüre
5. Landeskunde

о – 14
ут и ук25

Ученик ће бити у стању да:
- поздрави и представи
себе и друге, тражи и
даје основне
информације о себи и
другима
- опише особе (изглед,
карактер)
- именује хороскопске
знаке
- изнесе предлог
- даје савете
- изражава жеље
- пева на немачком
- упути позив на
заједничку активност и
реагује на исту
- одговара на питања
- прича

- активно
учествовање
у причању
- описивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
закључивање
анализирање
саопштавање
истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
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вредновање рада
ученика
Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци
у радној свесци,
тестови вештина
и различите
технике
формативног
оцењивања.
-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у

У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и
фронтални начин рада;
- класирање и
упоређивање (по
количини, облику,
особинама, волим/не
волим, компарације...).

раду
-пружање
подршке за рад и
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-праћење и
вредновање рада
ученика
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ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Циљ: Циљ Верске наставе јесте упознавање ученика са православном хришћанском вером и сазнавања истини о Богу
као човековом твроцу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

I- Увод

БР. ЧАСОВА
о утук
1

0

1

1. Упознавање
садржаја
прогрма и
начина рада

ИСХОДИ

Позавршеткутемеученикћебити
у стањуда:

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити настава
Православног
катихизиса у току 7.
Разреда основне школе;

Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

моћи да уочи какво је
његово предзнање из
градива Православног
катихизиса обрађеног у
претходном разреду
школовања.

* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

бити мотивисан да
похађа часове
Православног
катихизиса.

3
IIБОГОПОЗНАЊЕ

1

4

моћи да уочи да су
знање и учење важни у
његовом животу;
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Ученици
слушају дају

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Наставник
упознаје ученике
са садржајем
предмета,
планом и
програмом и
начином
реализације
наставе
Православног
катихизиса.
Установити
какава су знања
стекли и какве
ставове усвојили
у претходном
разреду
школовања

Катихизација као
литургијска делатностзаједничко је дело
катихете (вероучитеља)
и његових ученика.

Наставник ће
подстаћи
ученике да

На почетку сваке
наставне теме ученике
би требало упознати

Катихета (вероучитељ)
би требало стално да
има на уму да катихеза
не постоји ради
гомилања информација
(„знање о вери“), већ као
настојање да се учење и
искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у
живот кроз слободно
учешће у
богослужнбеном животу
Цркве.

моћи да кроз очигледне
примере и експерименте
закључи да постоје
различити начини
сазнавања

2. Процес
сазнавања
3. Личносно
познање

одговоре на
постављена
питања.

* повезују
постојећа
моћи да кроз примере из
личног искуства уочи да знања која
имају са темом
једино онај кога
заволимо за нас постаје о којом
личност- непоновљиво и причамо.

4. Познање Бога
5. Бог је један, али
није сам

бескрајно важно биће;

моћи да повезује
личносно познање са
нашим познањем Бога;
моћи да препозна да нам
Христос открива Бога
као љубавну заједницу
три личности;
моћи да вреднује своје
понашање на основу
љубави коју исказује
према својим
ближњима.

III- ЈЕДИНСТВО
ЦРКВЕ
ХРИСТОВЕ
6. Сабори као
израз јединства
Цркве

6

1

7

моћи да уочи да је
Црква на Саборима
решавала проблеме са
којима се сусретала кроз
историју;
бити подстакнут да
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.

преиспитају свој
однос према
знању и учењу;
Кроз очигледне
примере и
експерименте
објаснити
ученициама три
начина
сазнавања:
објективно,
субјективно и
личносно и
границе њихове
примене (наука,
уметност,
теологија);
Указати
ученицима
повезаност
љубви и знања у
црквеном
искуству;

са циљевима и
исходима наставе,
садржајима по темама,
начином остваривања
програма рада, као и
са начином
вредновања њиховог
рада.

Указати
ученицима на
Саборе као израз
јединства Цркве;
објаснити
појмове јереси и

- Практична настава се
реализује у цркве –
учешћем у
литургијском сабрању;

Врсте наставе
Настава се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
(35 часова)
- практична настава
(1 час)
Место реализације
наставе
- Теоријска настава се
реализује у
учионици;

Дидактичко методичка
упутства за

своје проблеме и
несугласице са другима
решава кроз разговор и
заједништво;

7. Васељенски
сабори
8. Символ вере

знати да је Символ вере
установљен на
Васељенским саборима;

9. Богочовек
Христос

* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

умети да интерпретира
Символ вере;
знати да Символ вере
изговара на Крштењу и
Литургији;
моћи да уочи да појам
Богочовека описује
Христа као истинитог
Бога и истинитог
Човека;

5
IVСВЕТОТАЈИНСК
И ЖИВОТ ЦРКВЕ

3

8
моћи да увиди да Црква
Светим Тајнама
повезује човека са
Богом у најважнијим
моментима његовог
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена

догмата;
Пружити
ученицима
основно знање о
историјском
контексту
настанка
Символа вере;
развијање свести
ученика о
значају и месту
Символа вере у
Крштењу и
Литургији;
Пружити
ученицима основ
за разумевање
основне истине о
Тајни
Богочовека
Христа.

реализацију наставе

Пружити
ученициам основ
за разумевање да
се кроз учешће у
Светим Тајнама
Цркве наш

реализације стављати
нагласак више на
доживљајно и
формативно а мање на
сазнајно и
информативно.

Уводне часове требало
би осмислити тако да
допринесу међусобном
упознавању ученика,
упознавању ученика с
циљевима, исходима,
наставним садржајима,
али и тако да наставник
стекне почетни увид у то
каквим предзнањима и
ставовима из подручја
Православног
катихизиса, група
располаже.
Реализација програма
требало би да се одвија у
складу с принципима
савремене активне
наставе, која својом
динамиком подстиче
ученике на
истраживачки и
проблемски приступ
садрћајима тема. У току

10. Светотајински
живот Цркве
11. Света
Литургијасветајна Цркве
12. Света Тајна
Крштења и
Миропомазања
13. Света Тајна
Исповести
14. Света Тајна
Брака
15. Монашка
заједница

живота (рођење и
духовно рођењеКрштење, венчање и
Брак, Црквена брига за
болесне у
јелеосвећењу...)
моћи да увиди да је
Литургија извор и циљ
свих Тајни Цркве;
знати да је Причешће
врхунац светотајинског
живота
моћи да препозна
Крштење и
Миропомазање као
Тајне уласка у Цркву;

16. Света Тајна
Рукоположења

бити подстакнут да на
покајање гледа као на
промену начина живота;

17.
Молитвословља
Цркве

моћи да увиди да су
брак и монаштво два
пута која воде ка Богу;
моћи да разликује и
именује службе у Цркви
(епископ, свештеник,
ђакон и народ);
моћи да препозна своју
службу у Цркви;
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питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

живот и сви
његови елементи
изводе у
личносни однос
са Богом;
Пружити
ученицама основ
за разумевање
смисла и значаја
Светих Тајни;
Развијање свести
ученика о
неопходности
личног
учествовања у
светотајинском
животу Цркве.

Квалитет наставе се
постиже када се
наставни садржаји
реализују у складу са
савременим
педагошким захтевима
у погледу употребе
разноврсних метода,
облика рада и
наставних средстава.
Имајући у виду
захтеве наставног
прогарама и
могућности
транспоновања
наставног садржаја у
педагошко дидактичка
решења, наставник би
требало да води
рачуна и о
психолошким
чиниоцима извођења
наставе- узрааста
ученика, нивоу
психофизичког
развоја,
интересовањима,
склоностима,
способностима и
мотивацији ученика.

моћи да у
молитвословљима уочи
важност природних
елемената (вода,
грожђе, жита,
светлост...)

У остваривању
савремене наставе
наставник је извор
знања, креатор,
организатор и
координатор
ученичких активности
у наставном процесу.

бити подстакнут на
учествовање у
светотајинском животу
Цркве;

V- СРПСКА
ЦРКВА КРОЗ
ВЕКОВЕ

18. Света браћа
Кирило и
Методије
19. Свети Сава
20. Срби
светитељи
21. Крсна слава и
обичаји

7

2

9

моћи да препозна да
култура и писменост
Словена имају корен у
мисионарској
делатности
просветитеља
правноапостолних
Кирила и Методија;
моћи да објасни
просветитељску улогу и
значај Светога Саве за
српски народ;
бити подстакнут да
доживи српске
светитеље као учитеље
хришћанских врлина;
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Ученици
слушају дају
одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа
знања која
имају са темом
о којом
причамо.

Објаснити
ученицима
значај
мисионарске и
просветитељске
делатности
Свете браће и
Светог Саве;
Указати
ученицима кроз
примере српских
светитеља на
значај стицања
хришћанских
врлина:
указати
ученицима на
историјски пут

Настава је успешно
реализована ако је
ученик спреман да
Цркву схвати као
простор за
остваривање своје
личности кроз
заједничарење са
ближњима и
Тројичним Богом који
постаје извор и пуноћа
његовог живота.
Евалуација наставе
Евалуацију наставе
(процењеивање
успешноти
реализације наставе и
остварености задатака
и исхода наставе)

моћи да препозна
неговање српских
православних обичаја
као начина преношења
искуства вере и
прослављање Бога и
светитеља
моћи да препозна
евхаристијску
симболику у
елементима Крсне
Славе;
бити подстакнут да
прослављање Крсне
славе везује за
Литургију
бити подстакнут да
доживи, вреднује и
негује богатство и
лепоту српес културене
баштине.
моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса у 7. Разреду.

Српске Цркве
кроз житија
изабраних
светитеља;
Подстаћи
ученике да
развију
доживљај Крсне
славе као
молитвеног
прослваљања
Бога и
светитеља;
Развити код
ученика свест о
важности
неогвања
традиције и
обичаја (Крсна
слава, литије,
храмовне и
градске славе);
Пружити
могућност
учницима да
сагледају улогу
СПЦ у развоју
српске културе и
идентитета.

наставник ће
остварити на два
начина:
- процењивање
реакције ученика или
прикупљањем
коментара ученика
путем анкетних
евалуационих
листића;
- провером знања које
ученици усвајају на
часу и испитивањем
ставова;
Оцењивање
Непосредно описно
оцењивање ученика
може се вршити кроз:
-усмено испитивање
- писмено испитивање
- посматрање
понашања ученика

Оквирни број часова
по темама
Увод- 1
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Богопознање- 5
Јединство Цркве
Христове- 7
Светотајински живто
Цркве- 11
Српска Црква кроз
векове- 10
Евалуација 1+1

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања,формирају ставове,развију вештине,усвоје вредности
које су претпоставка за компетентан,одговоран и ангажован живот у демократском друштву
Оперативни задаци:
-разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина,државу и власт
схватање историјског развоја грађанских права и слобода
-упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина
-разумевање места и улоге детета као грађанина у друштву
-разумеваље односа између грађанских права,појединца и општег добра
-упознавање са начином развијања грађанске одговорности
-разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција
-ангажовање у различитим иницијативама и акцијама
-разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници
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-разумевање неопходности постојања власти
-упознавање са концептом ограничене власти
-упознавање са институцијом ђачког парламента
Ред.број

Садржаји

Трајање

Начин остваривања

1.

Увод

2.

-подела ученике у групе
-хамер папир са
нацртаним контурама
дрвета
-записане одговоре на
цедуљама ученици лепе у
корен дрвета
-сумирање одговора
-упознавање ученика са
садржајима и начином
рада у 7.разреду

2.

Грађанин
-грађанин и политика у
прошлости

-одговоран и активан
грађанин

19.
2

-подела ученика у групе
-захтевање наставника да
ученици дефинишу појамграђанин(писање на
стикеру)
-резимирање и истицање
садржаја појма грађанин
од стране наставника
-излагање наставника
-рад у групама

2
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Активности
ученика
-Ученици на
нивоу групе пишу
оно што памте са
часова грађанског
васпитања

Циљеви и задаци
-подсећање на
садржаје и искуства
грађанског
васпитања за 5.и
6.разред

-Ученици
постављају
питања о
садржајима који
су представљени

-Упознавање са
садржајем и начином
реализације
грађанског
васпитања

-ученици пишу
своје одговоре на
стикеру
-лепљење стикера
на таблу
-дискусија
-писање
асоцијацуја на реч
политика(на
хамеру)-за свако
слово треба да
испишу по једну
реч која почиње

-упознавање и
разумевање
историјског
контекста развоја
грађанских права и
слобода
-упознавање и
разумевање
историјског развоја
појмова грађанин и
политика

-дете као грађанин

-породица,школа,локална
заједница,држава, заједнице
у којима живимо

-права,права појединца и
опште добро

2

1

1

-групни рад
-постављање питања од
стране наставника-шта
значи када за некога
кажемо да је одговоран
грађанин?
-записивање одговора на
табли
-дијалошка метода
-кратак резиме
-излагање наставника
-дијалошка метода
-вођење дискусије између
наставника и ученика
-подела ученика у групе и
посстављање питања
-деца и одрасли
-конвенција о правима
детета

-групни рад
-наставник поставља
задатке
-расправљање
-дискусија са ученицима
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тим словом
-ученици у
групама пишу
која знања и
вештине треба да
има узоран
грађанин
-представник
групе чита
одговоре

-дијалошка
метода

-упознавање са
појмом одговоран
грађанин као и са
вештинама,ставовима
и вредностима
одговорног
грађанина и активног
грађанина

-циљ је да ученици
разумеју место и
улогу детета као
грађанина у друштву

-ученици пишу
одговоре
-представници
група кратко
излажу о људским -упознавање ученика
правима
с кључним одлукама
заједница у којима
живимо
-ученици пишу
одговоре о
заједници коју су
добили
-ученици наводе
примере неких

-упознавање са
појмовима-право

-одговорност(индивидуална
и грађанска)

-волонтерски покрет

-извођење волонтерске
акције

3

-излагање наставника
-групни рад
-дискусија са ученицима

3

3

-излагања наставникаправа и
одговорности,начини
испољавања грађанске
одговорности,појам
волонтирања
-дијалошка метода

правила која важе
за одређену
заједницу
-представљање
резултата рада
групе
-представљање
резултата рада
групе

-игрица“Глуви
телефони“
-групни рад-свака група
добија на картицама једну
волонтерску акцију

-анализа успешности
волонтерске акције

2

-анализирање
акције:уочене потребе
окружења за
волонтерским акцијама
-наставник записује све
прелоге
-избор акције
-излистивање предлога
650

-представљање
рада група
-истраживачки
тимови
-изјашњавање
ученика о
волонтерској
акцији коју могу

појединца и
заједничко добро
-препознавање
ситуација у којима се
дешавају сукоби
између појединаца и
заједничког добра
-начини решавања
сукоба
-упознавање ученика
са начином развијања
грађанске
одговорности

-разумевање
волонтерског покрета
и значај
волонтерских акција

-припремање ученика
за извођење
волонтерских акција

покренути

-анализа волонтерских
активности
-наставник износи своје
мишљење

-ученици на
основу
прикупљених
података
предлажу акцију
коју би могли да
реализују
-ученици бирају
коју волонтерску
акцију желе да
спроведу
-припреме за
реализацију
-извођење
волонтерских
акција
-припреме
ученика да своје
резултате
представе било на
постеру,зидним
новинама,да
напишу чланак
презентација
анализе
волонтерске
активности
-игрица за крај
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-Анализирање и
упознавање са
волонтерским
акцијама које су
ученици спремили

3.

Држава и власт
-појам и историјски
контекст развоја држава

-власт

4.

Ђачки парламент и
иницијатива
-место и улога ђачког
парламента,начин
функционисања ђачког
парламента

7.
2

-излагање наставника о
пореклу и функцији
државе
-групни рад
-дискусија

-представљање
резултата рада
група
-игра асоцијација

5
-излагање наставника о
разумевању неопходности
постојања власти,облици
владавине
-групни рад
-дискусија

-ученици бирају
картице за
симулацију
власти
-ученици
закључују
-износе своје
мишљење
-сумирају
дискусију

-дијалошка метода
-подела ученика у групе и
подела задатака
-наставник дели
ученицима листић из
Службеног
гласника“Закон о

-прикупљање
података
-представници
група презентују
како су урадили
своје задатке
-подела прилога

-упознавање с
истторијским
контекстом развоја
државе
-упознавање са
појмом и обележјима
државе
-да ученици разумеју
неопходност
постојања власти и
да се упознају са
концептом
ограничене власти

5.

2
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-упознавање са
институцијом ђачког
парламента

-иницијатива

5.

Завршни део

3

основама система
образовања“-извод
-избор теме демократском
процедуром и покретање
иницијативе да се о њој
расправља у Ђачком
парламенту
-наставник упознаје
ученике са радом
ученичког парламента

3.

-речник-израда речника

2

-шта носим са собом

1

-наставник дели ученике у
групе и дели им одређени
број појмова тако да сви
појмови са листе буду
заступљени

Ученици пишу
појмове а затим
представљају
појмове и
стављају их на
видно место у
-ученици треба да напишу учионици.
значење сваког појма
-дијалошка метода

УКУПНО:

за ученике о
доброти ђачког
парламента
-избор за
ученички
парламент
-основни кораци
приликом
оснивања
ученичког
парламента

36.
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-размена
ученичких
искустава о
активностима
реализованим на
часовома
грађанског
васпитања и
процена
корисности

-израда речника
појмова грађанског
васпитања

-вредновање
корисности стечених
знања и вештина

стечених знања и
вештина
-игрица за крај

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ

Назив предмета

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из
области заштите животне средине,усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање
образовања о квалитету живота.Циљ се остварује кроз низ међупредметних корелација

разред
Годишњи фонд часова

ИСХОДИ

седми
36

ОБЛАСТ/ТЕМА

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

САДРЖАЈИ
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Начин
остваривања
програма

НАЧИН ПРАЋЕЊА
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
(елементи
оцењивања
ученика)

По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:
-развија образовање за
заштиту животне средине
-има развијену свест о
личном ангажовању у
ПОЛОЖАЈ И
заштити и очувању животне
УЛОГА ЧОВЕКА
средине и природе
У ПРИРОДИ
-има здрав однос према себи,
и оним што га окружује
-на основу стечених знања
изабере квалитетне и здраве
стилове живота

Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација
-Рад с подацима и
информацијама
-Решавање проблема
-Сарадња
-Одговорно учешће у
демократском
друштву
-Одговоран однос
према здрављу Одговоран однос
према околини
-Естетичка
компетенција

-основни
појмови у
екологији
-акције у
заштити и
очувању
животне
средине
-квалитетан и
здрав стил
живота
-утицај човека
на животну
средину

655

Наведени
садржаји
програма поред
основног
теоријског
приступа
поседују и
активан приступ
који је усмерен
ка практичној
реализацији ван
учионице и ка
изради малих
пројеката.Овако
конципиран
програм даје
велике
могућности
наставницима и
ученицима да га
на креативан
начин реализују
сходно
условима,могућ
ностима и
времену.
Излагање,
усмеравање
интересовања и
креативности
ученика у
покушају да
самостално
објасне узроке и

-Сарадња и тимски
рад ученика
-Комуникативност и
толеранција
-Улагање труда у
дискусији на задату
тему
-Доношење
потребног
материјала за час
-Ангажованост на
задату тему
-Креативност
-Учешће у изради
паноа,модела,пред
мета
-Учешће и степен
залагања у малим
истраживањима
-Свеукупни утисак
разумевања
предвићених тема у
градиву

-поседују вредности, ставове
и вештине и понашање у
складу са одрживим развојем
-примењује рационално
коришћење природних
ресурса
-поседује радозналост и
одговорност
- уочава, формулише,
анализира и решава проблем

ПРИРОДНА
БОГАТСТВА И
ОДРЖИВО
КОРИШЋЕЊЕ

последице
човековог
дејства на
животну
средину.
објашњавање, ,
ново градиво се
повезује са
старим,
издвајање
главних
појмова, рад у
групама, рад у
пару,употреба
мултимедијални
х садржаја. Рад
на рачунару
(презентације).
-Компетенција
за Излагање,
објашњавање,
целоживотно учење
-Рад с подацима и Проверавање
знања, ново
информацијама
градиво се
Дигитална
повезује са
компетенција
старим,
-Решавање проблема
издвајање
-Одговорно учешће у
главних
демократском
појмова,
друштву
повезивање
Одговоран однос
(решавање)
према здрављу
проблема из
Одговоран однос
свакодневног
према околини
живота, рад у
Естетичка
групама, рад у

-обновљиви и
необновљиви
природни
ресурси
-одрживо
коришћење
природних
ресурса
-жива бића као
природни
ресурс
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-Сарадња и тимски
рад ученика
-Комуникативност и
толеранција
-Улагање труда у
дискусији на задату
тему
-Доношење
потребног
материјала за час
-Ангажованост на
задату тему
-Креативност
-Учешће у изради
паноа,модела,пред

-препозна изворе загађивања
и уочи последице истих
-поседује образовање за
заштиту животне средине
-уочава, формулише,
анализира и решава проблем

ИЗВОРИ И
ПОСЛЕДИЦЕ
ЗАГАЂИВАЊА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

-појам, извори и
врсте
загађивања
-глобалне
промене и
глобалне
последице
-смањење
загађивања и
отпада,
рециклажа
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компетенција

пару, употреба
мултимедијални
х садржаја. Рад
на рачунару
(презентације).

мета
-Учешће и степен
залагања у малим
истраживањима
-Свеукупни утисак
разумевања
предвићених тема у
градиву

Компетенција
за
целоживотно учење
-Рад с подацима и
информацијама
-Решавање проблема
-Сарадња
-Одговорно учешће у
демократском
друштву
-Одговоран
однос
према здрављу
-Одговоран
однос
према околини
-Естетичка
компетенција

објашњавање,
Проверавање
знања, ново
градиво се
повезује са
старим,
издвајање
главних
појмова,
повезивање
(решавање)
проблема из
свакодневног
живота, рад у
групама, рад у
пару,употреба
мултимедијални
х садржаја. Рад
на рачунару
(презентације).

-Сарадња и тимски
рад ученика
-Комуникативност и
толеранција
-Улагање труда у
дискусији на задату
тему
-Доношење
потребног
материјала за час
-Ангажованост на
задату тему
-Креативност
-Учешће у изради
паноа,модела,пред
мета
-Учешће и степен
залагања у малим
истраживањима
-Свеукупни утисак

разумевања
предвићених тема у
градиву

-поседују развијену свест о
личном ангажовању у
заштити и очувању животне
средине,природе и
биодиверзитета.
- препозна значај
разноврсности живог света

-биодиверзитет
-угрожавање
биодиверзитета
-нестајање врста
и заштита

БИОДИВЕРЗИТЕ
Т, БИОЛОШКА
РАЗНОВРСНОСТ
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-Компетенција за
целоживотно учење
-Рад с подацима и
информацијама
-Сарадња
-Одговоран однос
према здрављу
-Одговоран однос
према околини
-Естетичка
компетенција

посматрање,
бележење,
анализирање,
дискутовање,
закључуивње ,
прикупљање
података,
обрађивање
истих, израда
презентација

-Сарадња и тимски
рад ученика
-Комуникативност и
толеранција
-Улагање труда у
дискусији на задату
тему
-Доношење
потребног
материјала за час
-Ангажованост на
задату тему
-Креативност
-Учешће у изради
паноа,модела,пред
мета
-Учешће и степен
залагања у малим
истраживањима
-Свеукупни утисак
разумевања
предвићених тема у
градиву

КОРЕЛАЦИЈЕ

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 7. Разред
Теме

Положај и улога човека у
природи

Одговоран однос према
одрживости животне средине

Извори и последице
загађивања животне средине

Међупредметна хоризонтална- у оквиру једног разреда са различитим предметима)
Међупредметна вертикална- садржаји истог или других предмета који су савладани у
претходним разредима
Корелација у оквиру самог предмета- то јест међу подобластима предмета

Наставна област

Предмет

-Садржаји о живој природи
-појам станишта, животне заједнице
-Повезаност живе и неживе природе
Цртежи различитих појава, процеса из
жћивотне средине
-Коришћење ИКТ опреме; Позитиван и
негативан утицај технологије на живи свет;
Повезаност науке и технологије
-Рад са сликама; Претраживање интернета;
Мултимедијалне презентације

-биологија
-биологија
-Географија
- Ликовна култура

-обновљиви и необновљиви природни
ресурси
- Коришћење ИКТ опреме
-Природни ресурси
- Рад са сликама; Мултимедијална
презентација; Претраживање интернета

-биологија

-Климатски фактори и њихов утицај на раст
биљака
- Утицај развоја индустрије на природу
- Коришћење ИКТ опреме

-Географија
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-Техника и технологија

-Информатика

-Техника и технологија
- Информатика

-историја
-Техника и технологија

Биодиверзитет- биолошка
разноврсност

-рециклажа
- Рад са сликама; Мултимедијална
презентација; Претраживање интернета
-Употреба различитих облика дескрипције
-Загађивање животне средине
-разноврсност биљног и животињског света
-угрожене врсте
-Климатски фактори, загађивање и заштита
атмосфере; Распрострањеност биљног и
животињског света-природне зоне
- Коришћење ИКТ опреме; Природни ресурси
на Земљи
- Рад са сликама; Мултимедијална
презентација; Претраживање интернета
-Поређење облика из природе
- Облици дескрипције пејзажа

-Информатика
-Српски језик
-биологија
-биологија
-Географија

-Техника и технологија
-Информатика
-Ликовна култура
-Српски језик

ХОР И ОРКЕСТАР

Циљ и задаци:
Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције
и културе свога и других народа.
Остали циљеви и задаци су:
- Да код ученика развије музичке способности и жељу за активним музицирањем
- Да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање
- Да развије навике слушања музике, подстиче доживљаје и способности за разумевањем музичких порука
- Да подстиче стваралачко ангажовање у свим музичким активностима
- Да развије критичко мишљење
Редни
број
1.

Садржај програма
Договор о раду

Број
часова
1 (1+0)

Начин остваривања
-

Активност ученика

Певање песама по слуху из нотног текста Певање по слуху и из
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Активност
наставника
- Наводи

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Боже правде
Диван је кићени Срем,
староградска
Не лудуј, Лело,
староградска
Тамо далеко
Химна Светом Сави
Ти момо, ти девојко,
народна
Изнад дуге, Харолд
Арден
Ода радости,
Л.Ван.Бетовен
Свирање обрађених
композиција
Укупно

3 (1+2)
4 (1+3)
4 (1+3)
4 (1+3)
4 (1+3)
4 (1+3)
4 (1+3)
4 (1+3)
4 (4+0)
36 (10+26)

-

наших и других народа (народне,
уметничке, дечије и староградске)
Упознавање основних појмова из музичке
писмености (снизилица, разрешница...)
Упознавање клавијатуре
Упознавање музичких дела уз основне
информације о делу и композитору
Разликовање звучних боја, музичких
инструмената,
упознавање
нових
карактеристика (основне групе, грађа)
Смишљање музичких питања и одговара,
ритмичка
допуњалка,
мелодијска
допуњалка са потписаним текстом,
састављање мелодија од понуђених
двотактиним мотива и импровизација
мелодија на задати текст

нотног текста, певање
појединачно, групно и
хорско,
свирање,
стицање нових знања и
информација о делима и
композиторима,
слушање,
порепознавање звукова
инструмената
и
запажање различитих
изражајних средстава,
импровизовање
покрета,
уочавање,
праћење, анализирање,
повезивање,
компоновање, креирање

ДОДАТНА НАСТАВА
РЕДНИ БРОЈ
1.

2.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
ЈЕЗИК
-вежбе у правилном акцентовању речи
(уз коришћење речника)
-синтаксичка анализа реченица и синтагми
-правописна правила
КЊИЖЕВНОСТ
-анализа лирске и епске песме (језичкостилска средства као интеграциони чиниоци
интерпретације)
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БРОЈ ЧАСОВА
5

-

Анализира

-

Дискутује

-

Објашњава

-

Усмерава

-

Мотивише

-

Подстиче

-анализа драмског књижевног дела:уочавање
битних одлика;разлика између драмског дела
и позоришне представе)
-анализа савременог књижевног дела по
слободном избору ученика(коришћење
основне литературе о делима и
писцима;формирање властитог мишљења о
књижевном делу
-анализа домаћег филма са посебном
акцентом и визуелни и акустичким ефектима

4

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
-вежбе на тежим експозиторним текстовима:
уочавање основних информација,извођење
закључака,упоређивање информација из више
дужих текстова, резимирање

3.

3

укупно:

12

МАТЕМАТИКА
ПОЛУГОДИШТЕ

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
1.1. Квадратни корен
1.2. Ирационални бројеви
ПРВО

9

2. ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ - ПОЛИНОМИ
2.1. Операције са степенима
2.2. Операције са полиномима
2.3. Растављање полинома на чиниоце
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НАПОМЕНА

3. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА
ДРУГО

5

3.1. Питагорина и Обрнута Питагорина теорема
3.2. Примена на правоугаоник и квадрат
3.3. Примена на паралелограм и трапез

БИОЛОГИЈА

7. разред – Додатна настава - Биологија

ОШ „14. октобар“ Драгинац
Р. бр.
Наставна тема
1.
Налеђивање и еволуција

Обрада
9

Годишњи фонд часова: 36
Утврђивање
Укупно
4
13

2.

Порекло и разноврсност
живота

3

1

4

3.

Јединство грађе и функције
као основа живота
Живот у екосистему
Човек и здравље

9

4

13

2
2

1
1

3
3

4.
5.

ГЕОГРАФИЈА
ЦИЉ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: Проширивање и продубљивање знања, умећа и вештина, заинтересованих за овај предмет,непосредније
активирање ученика и оспособљавање за самообразовање ; кроз додатну наставу се врши и припрема ученика за такмичење из
географије
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
I ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ

БРОЈ
ЧАСОВА

4

НАЧИНИ
ОСТВАРИВАЊА
- индивидуални
облик рада
- рад у пару
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
- активно слуша
- бележи
- истражије
- анализира

ЦИЉЕВИ И
ЗАДАЦИ
Проширивање
знања из домена
АЗИЈЕ

II ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ

4

- индивидуални
облик рада
- рад у пару

III ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ

2

- индивидуални
облик рада
- рад у пару

IV ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

3

- индивидуални
облик рада
- рад у пару

- самостално излаже
- закључује
- дискутује
- активно слуша
- бележи
- истражије
- анализира
- самостално излаже
- закључује
- дискутује
- активно слуша
- бележи
- истражије
- анализира
- самостално излаже
- закључује
- дискутује
- активно слуша
- бележи
- истражије
- анализира
- самостално излаже
- закључује
- дискутује

Проширивање
знања из домена
АФРИКЕ

Проширивање
знања из домена
СЕВЕРНЕ
АМЕРИКЕ

Проширивање
знања из домена
ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РЕДНИ БРОЈ

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ

1.

ЈЕЗИК
Граматика:
-глаголски облици ( лични и нелични)
-непроменљиве речи
- реченични чланови:
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БРОЈ ЧАСОВА
11
8

субјекат(граматички и логички),предикат
(глаголски и именски),објекат(прави и
неправи),прилошке одредбе,апозитив и апозиција
-реченични чланови исказани речју и
синтагмом;састав и врсте синтагми;
-појам комуникативне реченице;независне
предикатске реченице ;врсте према комуникативној
ф-ји;напоредни односи међу њима;
Правопис:
-писање управног говора
-интерпункција у реченици
-писање великог слова

2.

3.

3

КЊИЖЕВНОСТ
-песничке слике у лирској песми
-језичко –стилска изражајна средства
-уочавање форми
приповедања(нарација,дескрипција,дијалог)

3

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Усмено и писмено изражавање:
-причање о стварном или измишљеном догађају
-портретисање књижевног лика
-расправа
Ортоепија:
-правилан изговор речи

4
3

1

укупно: 18
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МАТЕМАТИКА
ПОЛУГОДИШТЕ

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
1.1. Квадратни корен
1.2. Ирационални бројеви
ПРВО

7

2. ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ - ПОЛИНОМИ
2.1. Операције са степенима
2.2. Операције са полиномима
2.3. Растављање полинома на чиниоце
3. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА

ДРУГО

3.1. Питагорина и Обрнута Питагорина теорема
3.2. Примена на правоугаоник и квадрат
3.3. Примена на паралелограм и трапез

4

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Садржај рада
Области рада

Unit 1

Планиране
активности
-Tenses (revision):
Present Simple and
Present Continuous;
Past Simple and Past
Continuous

Оријентационо
време
Циљна група
реализације
(са киме се ради)
или
учесталост
Ученици 7.
Септембар /
разреда
октобар

666

Очекивани ефекти
плана
И предлог
критеријума
успешности за план

Особа или
тим који
врши
евалуацију
плана

Ученици ће разјаснити
нејасноће и недоумице и
добити потребна
објашњења у погледу

Јелена Бојић

Ученици 7.
разреда

Unit 2

Present Perfect;
Present Perfect and
Past Simple

Октобар /
новембар

Unit 3

Present Perfect Simple
and Continuous

Новембар

Ученици 7.
разреда

Unit 4

Quantifiers;
Question tags

Децембар

Ученици 7.
разреда

First Conditional;
Modal verbs will and
might
Future tenses: Will and
Be Going to
Modal verbs (can,
could, be able to)
Modal verbs (have to,
need to, must, should)
Modal verbs (can,
may, might, could,
must, can’t) to express
possibility

Јануар /
фебруар

Ученици 7.
разреда

Март

Ученици 7.
разреда

Април

Ученици 7.
разреда

Unit 5

Unit 6
Unit 7

Unit 8

Present and past
passive

ОШ „14. октобар“ Драгинац

Мај / јун

градива обрађеног на
часовима редовне
наставе. Такође ће имати
прилку да новостечена
знања провере и
увежбају.

Ученици 7.
разреда

БИОЛОГИЈА
7. разред – Допунска настава - Биологија
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Годишњи фонд часова: 36

Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Наставна тема
Наслеђивање и еволуција

Обрада

Порекло и разноврсност
живота
Јединство грађе и функције
као основа живота
Живот у екосистему
Човек и здравље

ГЕОГРАФИЈА

668

5

Утврђивање
2

Укупно
7

5

2

7

12

3

15

2
3

1
1

3
4

Садржаји
образовног
васпитног програма
Географска
обележја Европе

Број часова

Начини
остваривања

Активности ученика

Циљеви и задаци

Активност наставника

- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода

- упознавање
основних појмова
- употреба карте
- учвршћивање
знања

- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода

- упознавање
основних појмова
- употреба карте
- учвршћивање
знања

- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода

- упознавање
основних појмова
- употреба карте
- учвршћивање
знања

- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода

- упознавање
основних појмова
- употреба карте
- учвршћивање
знања

осамостаљивање
у учењу
- утврђивање
знања
- коришћење
карте
осамостаљивање
у учењу
- утврђивање
знања
- коришћење
карте
осамостаљивање
у учењу
- утврђивање
знања
- коришћење
карте
осамостаљивање
у учењу
- утврђивање
знања
- коришћење
карте

- објашњава појмове
- демонстрира
употребу карте,
одговара на
постављена питања
ученика, мотивише,
подстиче
- објашњава појмове
- демонстрира
употребу карте,
одговара на
постављена питања
ученика, мотивише,
подстиче
- објашњава појмове
- демонстрира
употребу карте,
одговара на
постављена питања
ученика, мотивише,
подстиче
- објашњава појмове
- демонстрира
употребу карте,
одговара на
постављена питања
ученика, мотивише,
подстиче

1
Географска
обележја Азије

1
Географска
обележја Африке

1
Географска
обележја Америке

1
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
САДРЖАЈ РАДА

1.Упознавање ученика са правилником понашања-правимо правила понашања одељења
2.Конфликти међу вршњацима и њихово преовладавање
3.Шта за мене значи одговорност,поштовање(ја прама себи,ја према другима,други према мени)
4.Како помоћи другу у невољи?
5.Како градимо своје радне навике?
6.Учешће у прослави дана школе
7.Шта нас чини болесним а шта здравим?
8.Болести зависности:алкохолизам,наркоманија,пушење
9.Значај одмарања(правилно смењивање рада и одмора)
10.Како учимо?
11.Морална страна личности(зашто неко некад и краде и лаже)
12.шта волим да гледам на ТВ,а шта ми саветујете?
13.Како сачувати школску имовину?
14.Како бих желео-ла да изгледа моја учионица?
15.Могу ли дечаци и девојчице бити другиви?
16.Шта је битно нама,а шта нашим родитењима?
17.Појам лепог:уметност,природа,мода...
18.слика о себи
19.У сусрет Новој Години
20.мотивација и успех у учењу
21.Како да очувамо животну средину?
22.Да ли је моје мишљење једино исправно
23.Бежање и изостајање са наставе
24.Наш однос према наставницима и обрнуто
25.Суочавање са неуспехом
26.Шта је за мене неправда и колико пута сам осетио-ла неправду
27.Ближи се екскурзија
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28.Како проводим своје слободно време?
29.Када се у школској клупи осећам осећам пријатно,непријатно,задовољно,незадовољно?
30.Којим спортом се бавимо?
31.Да ли је непријатна посета лекару?
32.Симпатије,заљубљеност,прва љубав
33.Шта ако не можемо да се сложимо око решења?
34.Договор око учешћа у прослави Видовдана
35.Акција уређења учионице
36.Да ли имамо неоправданих и зашто?

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ЦИЉ: Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу 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.

ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

1.KЊИЖЕВНОСТ 46 18 64

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
- чита са размевањем
књижевноуметничке
тексове и остале типове

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА
-активно
учествовање
у причању
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-организација
рада
-руковођење

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
У начину остваривања
садржаја користиће се :
-смислено и рецептивно

текстова, примењујући
различите стратегије
читања;
- тумачи значења, језике,
ететскеструктурне
особине уметничких
тексова , 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
конкртеном тексту , као и
језичко – стилске
карактеристике текста у
склопу интерпретације;
- уочи слојевитост
књижевног дела и
међужанровско
прожимање;
- повеже књижевна деал са
историјским или другим
одговарајућим контекстом;
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препричавање
-описивање
-запамћивање
-слушање
-излагање
-запажање
-усвајање
-закључивање
-повезивање
градива
-анализирање
-казивање
-тумачење
-саопштавање
-изражајно
читање
-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
-цртање
-рецитовање
-глумљење
-усмено и
писмено
изражавање

наставним
процесом
-читање текста (
или коришћење
звучне читанке)
-вођење
разговора/
дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање нових
појмова
-упућивање
ученика на
изворе сазнања /
литературу
-праћење и
вредновање рада
ученика;

учење
-учење помоћу открића
-стваралачко учење
-кооперативно, тимско и
групно учење
-индивидуални и
фронтални начин рада
-текст метода
-дијалошка метода
-монолошка метода
-демонстративн аметода
-учење путем
идентификације,
имитације користећи се
школским и локалним
потенцијалима

-одреди временски оквир у
којем је писац стварао;
- разликује аутора
књижевноуметничког
текста од наратора,
драмаског лица или лирског
субјекта;
- препозна националне
вредности и негује
културноисторијску
баштину, поштујући
особености сопственог
народа и других народа;
- учествује у избору
књижевног дела и начина
њихове обаде и
представљања;
2. ЈЕЗИК

14 29 43

- 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;
- извоји делове творенице и
препозна основне моделе
њиховог грађења;
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-причање
-вежбање
-диктат
-запамћивање
-слушање
-излагање
-посматрање
-запажање
-усвајање
-закључивање
-повезивање
-анализирање
-саопштавање
примењивање

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање
-вођење
разговора/
дискусије
- мотивисање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у

У начину остваривања
садржаја користиће се :
-дијалошка и монолошка
метода
-текст метода
-учење путем решавања
проблема
-стваралачко учење
-кооперативно, тимско и
групно учење
-индивидуални и
фронтални начин рада

3. ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

4 25 29

- користи садржаје из
граматике обрађене у
претходним разредима и
повеже их са новим
градивом;
-доследно римени
правописну норму;
- примени основна правила
распореду акцента;

-сарадња са
другим
ученицима
-цртање
-усмено и
писмено
изражавање

раду
-пружање
подршке за рад

- уочи разлику између
научног, административног
и разговорног
функционалног стила;
- пише и говори поштујући
карактеристике различитих
функционалних стилова;
- уочи разлику измешу 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;
- уочи манипулацију у
пропагандним тексовима;

-активно
учествовање
у причању
-слушање
-излагање
-запажање
-усвајање
-описивање
-писање
састава на
задате теме
-селектовање
-закључивање
-повезивање
-анализирање
-саопштавање
примењивање
-усмено и

-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање
-вођење
разговора/
дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад
-истицање нових
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-истицање нових
појмова
-упућивање
ученика на
изворе сазнања /
литературу
-праћење и
вредновање рада
ученика;
У начину остваривања
садржаја користиће се :
-смислено учење
-учење помоћу открића
-учење путем решавања
проблема
-стваралачко учење
-кооперативно, тимско и
групно учење
-индивидуални и
фронтални начин рада
-дијалошка и
монолошка метода
-демонстративна метода
-учење путем
посматрања

Укупно: 64 72 136

Садржаји програма
ТЕМА
1.KЊИЖЕВНОСТ

- користи речник,
енциклопедију и
лексикон;
- 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 исазане односе
и износи закључак заснован
на тексту.

ОСНОВНИ НИВО

СЈ.1.4.1. повезује наслове прочитаних
књижевних дела (предвиђених
програмима од V до VIII разреда) са
именима аутора тих дела
СЈ.1.4.2. разликује типове књижевног
стваралаштва (усмена и ауторска
књижевност)
СЈ.1.4.3. разликује основне књижевне
родове: лирику, епику и драму
СЈ.1.4.4. препознаје врсте стиха
(римовани и неримовани; осмерац и
десетерац)
СЈ.1.4.5. препознаје различите облике
казивања у књижевноуметничком
тексту: нарација, дескрипција, дијалог и

писмено
изражавање
-сарадња са
другим
ученицима

појмова
-упућивање
ученика на
изворе сазнања /
литературу
-праћење и
вредновање рада
ученика;

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО

СЈ.2.1.1. чита текст користећи различите
стратегије читања: „летимично читање”
(ради брзог налажења одређених
информација); читање „с оловком у
руци” (ради учења, ради извршавања
различитих задатака, ради решавања
проблема); читање ради уживања
СЈ.2.4.1. повезује дело из обавезне
лектире са временом у којем је настало
и са временом које се узима за оквир
приповедања
СЈ.2.4.2. повезује наслов дела из
обавезне лектире и род, врсту и лик из
дела; препознаје род и врсту
књижевноуметничког дела на основу
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НАПРЕДНИ НИВО

СЈ.3.4.6. тумачи различите елементе
књижевноуметничког дела позивајући се
на само дело
СЈ.3.4.8. повезује књижевноуметничке
текстове с другим текстовима који се
обрађују у настави

2. ЈЕЗИК

монолог
СЈ.1.4.6. препознаје постојање стилских
фигура у књижевноуметничком тексту
(епитет, поређење, ономатопеја)
СЈ.1.4.7. уочава битне елементе
књижевноуметничког текста: мотив,
тему, фабулу, време и место радње,
лик...
СЈ.1.4.8. има изграђену потребу за
читањем књижевноуметничких текстова
и поштује национално, књижевно и
уметничко наслеђе

одломака, ликова, карактеристичних
ситуација
СЈ.2.4.4. разликује књижевнонаучне
врсте: биографију, аутобиографију,
дневник и путопис и научно-популарне
текстове
СЈ.2.4.6. одређује мотиве, идеје,
композицију, форму, карактеристике
лика (психолошке, социолошке, етичке)
и њихову међусобну повезаност
СЈ.2.4.9. уме да води дневник о
прочитаним књигама

СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом
(школским издањем)
СЈ.1.3.1. зна особине и врсте гласова;
дели реч на слогове у једноставнијим
примерима; примењује
књижевнојезичку норму у вези са
гласовним променама
СЈ.1.3.2. уочава разлику између
књижевне и некњижевне акцентуације
СЈ.1.3.3. одређује место реченичног
акцента у једноставним примерима
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна
основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује
књижевнојезичку норму у вези с
облицима речи
СЈ.1.3.5. разликује просте речи од
твореница; препознаје корен речи; гради
реч према задатом значењу на основу
постојећих творбених модела
СЈ.1.3.6. препознаје синтаксичке
јединице (реч, синтагму, предикатску
реченицу и комуникативну реченицу)
СЈ.1.3.7. разликује основне врсте
независних реченица (обавештајне,
упитне, заповедне)
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и
синтагматске чланове у типичним
(школским) примерима
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже
у реченици и синтагми

СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје
подврсте речи; уме да одреди облик
променљиве речи
СЈ.2.3.4. познаје основне начине
грађења речи (извођење, слагање,
комбинована творба, претварање)
СЈ.2.3.5. препознаје подврсте
синтаксичких јединица (врсте синтагми,
независних и зависних предикатских
реченица)
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и
синтагматске чланове у сложенијим
примерима
СЈ.2.3.7. препознаје главна значења
падежа у синтагми и реченици
СЈ.2.3.8. препознаје главна значења и
функције глаголских облика
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СЈ.3.2.5. зна и доследно примењује
правописну норму
СЈ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим
случајевима

СЈ.1.3.10. правилно употребљава
глаголске облике (осим имперфекта)
СЈ.1.3.17. разликује појмове књижевног
и народног језика; зна основне податке
о развоју књижевног језика код Срба
(од почетака до данас)
СЈ.1.3.18. зна основне податке о
пореклу и дијалекатској разуђености
српског језика
СЈ.1.3.19. зна основне податке о
језицима националних мањина

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и
латинични) који чита наглас и у себи
СЈ.1.1.2. разликује уметнички и
неуметнички текст; уме да одреди сврху
текста: експозиција (излагање),
дескрипција (описивање), нарација
(приповедање), аргументација,
пропаганда
СЈ.1.1.3. препознаје
различите функционалне
стилове на једноставним
примерима
СЈ.1.1.4. разликује основне делове текста
и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов,
основни текст, поглавље, пасус, фуснота,
садржај, предговор, поговор); препознаје
цитат; служи се садржајем да би
пронашао одређени део текста
СЈ.1.1.5. проналази и издваја
основне информације из текста
према датим критеријумима
СЈ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од
небитног, главно од споредног
СЈ.1.1.7. повезује информације и
идеје изнете у тексту, уочава јасно
исказане односе (временски след,
средство – циљ, узрок – последица
и сл.) и извoди закључак заснован
на једноставнијем тексту
СЈ.1.1.8. чита једноставне
нелинеарне елементе текста:

СЈ.2.1.3. препознаје и издваја језичка
средства карактеристична за различите
функционалне стилове
СЈ.2.1.4. разликује све делове текста и
књиге, укључујући индекс, појмовник и
библиографију и уме њима да се
користи
СЈ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује
информације из два краћа текста или
више њих (према датим критеријумима)
СЈ.2.2.1. саставља експозиторни,
наративни и дескриптивни текст, који је
целовит и кохерентан
СЈ.2.2.2. саставља вест, реферат и
извештај
СЈ.2.2.3. пише резиме краћег и/или
једноставнијег текста
СЈ. 2.3.9. познаје метонимију* као
лексички механизам
СЈ.2.3.11. одређује значења непознатих
речи и израза на основу њиховог
састава и/или контекста у коме су
употребљени (сложенији примери)
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СЈ.3.2.1. организује текст у логичне и
правилно распоређене пасусе; одређује
прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

легенде, табеле, дијаграме и
графиконе
СЈ.1.2.3. саставља једноставан
експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га
организује у смисаоне целине (уводни,
средишњи и завршни део текста)
СЈ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму
изражавања* (говору, односно писању),
теми, прилици и сл.; препознаје и
употребљава одговарајуће језичке
варијетете (формални или неформални)
СЈ.1.2.6. влада основним жанровима
писане комуникације: саставља писмо;
попуњава различите обрасце и
формуларе с којима се сусреће у школи и
свакодневном животу
СЈ.1.3.12. познаје основне лексичке
појаве: једнозначност и вишезначност
речи; основне лексичке односе:
синонимију, антонимију, хомонимију;
метафору* као лексички механизам
СЈ.1.3.14. зна значења речи и
фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације (у
кући, школи и сл.), као и оних који се
често јављају у школским текстовима (у
уџбеницима, текстовима из лектире и
сл.)
СЈ.1.3.15. одређује значења непознатих
речи и израза на основу њиховог састава
и/или контекста у коме су употребљени
(једноставни случајеви)
СЈ.1.3.16. служи се речницима,
приручницима и енциклопедијама

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
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ЦИЉ: Циљ учења енглеског језика је да се ученик оспособи да правилно користи енглески језик у различитим
комуникативним ситуацијама,у говору и писању,тако што ће овладати основним законитостима енглеског књижевног
језика,да стиче основна знања о улози и значају језика у упознавању страних култура и културног идентитета ; да кроз
читање текстова на енглеском језику развија читалачке компетенције које,уз књижевно знање обухватају емоционално и
фантазијско уживање,живо памћење,истраживачко посматрање,подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет,естетско
доживљавање и критичко мишљење,морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да стиче основна знања о месту,
улози и значају енглеског језика у српској и светској култури; да се кроз учење страног језика упознаје са другим културама
и народима, њиховим обичајима и навикама, празницима и манифестацијама; да стиче и развија најшира хуманистичка знања
и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

1 Лични
идентитет;
млади, деца и
омладина

3

6

9

ИСХОДИ

По завршетку теме ученици ће бити у
стању да:

- комуницирају о животном
стиловима и интересовањима
у садашњости;
– разумеју општи смисао и
главне информације из
уобичајених текстова који се
односе на представљање и
тражење/ давање
информација личне природе;
– траже, саопште, пренесу
информације личне природе
или податке о себи и другима
- постављају и одговарају на
питања о сећањима;
– разумеју општи смисао и
главне информације из краћих
текстова који се односе на
изражавање допадања и
недопадања

АКТИВНОСТИ
НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА
- активно
учествовање у
причању
- описивање
- запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- повезивање
градива
- анализирање
- саопштавање
- изражајно
читање
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-организација рада
-руковођење
наставним процесом
-читање текста (или
коришћење ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима у
раду
-пружање подршке
за рад
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика

У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и фронтални
начин рада

- разговарају о догађајима из
прошлости

2 Породица и
друштвено
окружење;
млади и стари;
животни
циклуси

3

5

8

3 Емоције, љубав,

3

5

8

партнерски и
други
међуљудски
односи

- разговарају о својим
навикама из детињства;
- комуницирају о догађајима
из прошлости и успоменама;
– у неколико повезаних исказа
представе себе, своју
ужу/ширу породицу и
пријатеље користећи
једноставнија језичка
средства;
– разумеју општи смисао и
главне информације из
текстова који се односе на
опис бића, предмета, места,
појaва, радњи, стања и
збивања;
- разумеју суштину и детаље
прочитаног текста о
садашњости и прошлости
(компарација садашњости и
прошлости);
- разумеју суштину и детаље
разговора о успоменама који
слушају;
- напишу опис декаде из
прошлости.
- могу да разговарају о
пријатељима и међуљудским
односима и опишу своја
искуства;
- разумеју суштину и детаље

- активно
учествовање у
причању
- препричавање
- описивање
- запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- повезивање
градива
- читање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- вежбање
- диктат

-организација рада
-руковођење
наставним процесом
-читање текста (или
коришћење ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима у
раду
-пружање подршке
за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање нових
појмова
-упућивање ученика
на изворе
сазнања/литературу
-праћење и
вредновање рада
ученика

У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и фронтални
начин рада;

-причање
- препричавање
- описивање
- вежбање
- диктат
- запамћивање

-организација рада
-руковођење
наставним процесом
-читање текста (или
коришћење ЦД-а)
-вођење разговора

У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
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4 Здравље,

хигијена,
превентива
болести, лечење;
исхрана и
гастрономске
навике; наука и
истраживања

2

5

7

прочитаног текста о браку;
– разумеју општи смисао и
главне информације из краћих
текстова који се односе на
изражавање допадања и
недопадања
- могу да питају и кажу колико
дуго нешто раде, односно о
радњама које су почеле у
прошлости и још увек трају;
- разумеју суштину и детаље
разговора о догађајима из
прошлости;
- умеју да упуте и учтиво
одговоре на нечији позив;
- могу да напишу имеил
пријатељу којим га позивају на
неки догађај.
-могу да комуницирају о
здравим стиловима живота и
размене мишљења;
-могу да разговарају о
способностима и
могућностима, односно питају
и кажу колико је вероватно
или сигурно да се нешто
догоди;
-разумеју суштину и детаље
прочитаног текста о
алтернативној медицини;
-разумеју суштину и детаље
разговора о здравим
стиловима живота који
слушају;

- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- повезивање
градива
- анализирање
- читање
-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
-цртање
- усмено и
писмено
изражавање

/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима у
раду
-пружање подршке
за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање нових
појмова
-упућивање ученика
на изворе
сазнања/литературу
-праћење и
вредновање рада
ученика

- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и фронтални
начин рада;

- активно
учествовање у
причању
- препричавање
- описивање
- запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- повезивање
градива
- анализирање
- саопштавање
- читање

-организација рада
-руковођење
наставним процесом
-читање текста (или
коришћење звучне
читанке)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима у
раду
-пружање подршке
за рад

У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и фронтални
начин рада;

681

5 Путовања,
транспорт и
превозна
средства

3

5

8

-размене информације и
мишљења у вези са здравом
исхраном и навикама у
исхрани;
-могу да шпекулишу о
прошлости;
-могу да напишу „за и против“
есеј о датој теми.
- могу да разговарају о
плановима за распуст и путним
аранжманима;
- могу да комуницирају о
плановима, предвиђањима,
одлукама и аранжманима у
будућности;
– размене неколико исказа у
вези са обећањима, одлукама,
плановима, намерама и
предвиђањима у будућности;
– саопште планове, намере и
предвиђања;
- разумеју суштину и детаље
прочитаног текста о
припремама за путовања;
– разумеју краће низове исказа
који описују просторне односе,
оријентацију и правац
кретања;
– затраже и пруже
обавештења о просторним
односима, оријентацији и
правцу кретања;
- наброје и дискутују о
могућностима транспорта и

-сарадња са
осталим
ученицима
-цртање
- усмено и
писмено
изражавање

-упућивање ученика
на изворе
сазнања/литературу
-праћење и
вредновање рада
ученика

- активно
учествовање у
причању
- препричавање
- описивање
- запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- повезивање
градива
- анализирање
- саопштавање
- изражајно
читање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- вежбање
- диктат

-организација рада
-руковођење
наставним процесом
-читање текста (или
коришћење звучне
читанке)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима у
раду
-пружање подршке
за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање нових
појмова
-упућивање ученика
на изворе
сазнања/литературу
-праћење и
вредновање рада
ученика
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У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и фронтални
начин рада;

6 Имиџ и
идентитет; мода
и облачење

7 Потрошачко
друштво

2

6

8

1

1

превозним средствима;
- разумеју најаву путовања коју
слушају.
- разумеју функцију повратних
заменица и знају да их
користе;
- разумеју суштину и детаље
прочитаног текста о ставовима
о моди;
- могу да дискутују о модним
стиловима и изразе допадање
/ недопадање;
- разумеју суштину и детаље
разговора о етички
(не)исправној одећи и реагују
на информације које чују;
-ефикасно користе облике
пасива у разговору о моди,
одећи и другим производима;
- могу да се снађу и замене
артикле у продавници;
- знају да напишу писмо
жалбе.
- могу правилно да изговоре и
напишу велике и децималне
бројеве, проценте, разломке;
- могу да комуницирају о
количинама користећи
бројеве;
- разумеју суштину и детаље
есеја о производњи и
куповини (не)етичке одеће.

- активно
учествовање у
причању
- препричавање
- описивање
- запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- повезивање
градива
- анализирање
- казивање
- тумачење
- саопштавање
- читање
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
-причање
- препричавање
- описивање
- вежбање
- диктат
- запамћивање
- слушање
- излагање
-сарадња са
осталим
ученицима
-цртање
- усмено и
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-организација рада
-руковођење
наставним процесом
-читање текста (или
коришћење ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима у
раду
-пружање подршке
за рад
-праћење и
вредновање рада
ученика

У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и фронтални
начин рада;

-организација рада
-руковођење
наставним процесом
-читање текста (или
коришћење ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима у
раду

У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и фронтални

писмено
изражавање

-пружање подршке
за рад

начин рада;

8 Свет око нас –
живот у
иностранству и
у Србији;
обичаји и
традиција

2

4

6

- могу да комуницирају о
дозволама и обавезама,
ситуацијама у будућности и
евентуалним последицама;
- могу да разумеју суштину и
детаље прочитаног текста о
микронародима;
- разумеју разлике у навикама,
обичајима и животним
стиловима код нас и у
иносттранству
- могу да изразе жаљење због
нечега у садашњости и
прошлости;
- умеју да напишу есеј у ком
изражавају своје мишљење.

- активно
учествовање у
причању
- препричавање
- описивање
- запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- повезивање
градива
- анализирање
- казивање
- тумачење
- саопштавање
- читање
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање

-организација рада
-руковођење
наставним процесом
-читање текста (или
коришћење ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима у
раду
-пружање подршке
за рад
-праћење и
вредновање рада
ученика

У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и фронтални
начин рада;

9 Духовни живот;

2

5

7

- могу да упоређују људе и
ствари које раде;
- разумеју суштину и детаље
прочитаног текста о промени
животног става;
- разумеју разлике у ставовима
и принципима
- дискутују о толеранцији и
саосећању
- могу да комуницирају о
имагинарним ситуацијама у

- активно
учествовање у
причању
- препричавање
- описивање
- запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- повезивање

-организација рада
-руковођење
наставним процесом
-читање текста (или
коришћење звучне
читанке)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање

У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и фронтални
начин рада;

норме и
вредности
(етички и верски
принципи);
ставови,
стереотипи,
предрасуде,
толеранција и
емпатија; брига о
другоме

684

10 Конвенције
понашања и
опхођења,
норме и
вредности

2

4

6

прошлости;
- разумеју суштину и детаље
дискусије о фобијама коју
слушају;
- умеју да опишу људе и ствари
користећи односне реченице.

градива
- анализирање
- саопштавање
- изражајно
читање
-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- усмено и
писмено
изражавање
- вежбање
- диктат

-помоћ ученицима у
раду
-пружање подршке
за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање нових
појмова
-упућивање ученика
на изворе
сазнања/литературу
-праћење и
вредновање рада
ученика

- могу да питају и кажу шта је
неко рекао користећи облике
индиректног говора;
- разумеју суштину и детаље
прочитаног текста о
искрености;
- умеју да разговарају о
искрености и моралу;
- могу да објасне и разјасне
ситуације.

- активно
учествовање у
причању
- препричавање
- описивање
- запамћивање
- слушање
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- повезивање
градива
- саопштавање
- читање
-истраживање
-тражење
информација
-сарадња са
осталим
ученицима
- вежбање
- диктат

-организација рада
-руковођење
наставним процесом
-читање текста (или
коришћење ЦД-а)
-вођење разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ ученицима у
раду
-пружање подршке
за рад
-давање
истраживачких
задатака
-истицање нових
појмова
-упућивање ученика
на изворе
сазнања/литературу
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У начину остваривања
садржаја користиће се
дијалошка и монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем решавања
проблема;
- стваралачко учење;
- кооперативно, тимско и
групно учење;
-индивидуални и фронтални
начин рада;

УКУПНО
ЧАСОВА

- усмено и
писмено
изражавање

-праћење и
вредновање рада
ученика

22 46 68

Садржаји програма
ТЕМА
1 Лични идентитет;
млади, деца и омладина

ОСНОВНИ НИВО

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.
1.1.16. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2.
1.1.16.
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22.
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
1.3.2. 1.3.3. 1.3.4.
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22.
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
1.3.2. 1.3.5.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.
2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2.
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8.
3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18.
3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18.
2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23.
2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2.
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.7. 2.3.8.
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22.
2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1.
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.
3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11.
3.1.12. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18.
3.1.25. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.5. 3.3.8.

4 Здравље, хигијена,

превентива болести,
лечење; исхрана и
гастрономске навике;
наука и истраживања

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22.
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
1.3.2.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22.
2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1.
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

5 Путовања, транспорт

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.

2 Породица и
друштвено окружење;
млади и стари; животни
циклуси
3 Емоције, љубав,

партнерски и други
међуљудски односи
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3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.
3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11.
3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.17.
3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23.
3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29.
3.1.30. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6.
3.3.8. 3.3.9.
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.
3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13.
3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19.
3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.32.
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.
3.3.3. 3.3.4. 3.3.6.
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.

и превозна средства

1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22.
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
1.3.2.

6 Имиџ и идентитет;
мода и облачење

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4.

7 Потрошачко друштво

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12.
1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.21. 1.1.22.
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
1.3.2. 1.3.3.
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.

8 Свет око нас – живот у
иностранству и у
Србији; обичаји и
традиција

2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21.
2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.1.27.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.
2.3.3. 2.3.4.
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21.
2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26.
2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.8.
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.7. 2.1.8.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13.
3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19.
3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.26.
3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32.
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.
3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.
3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13.
3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19.
3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31.
3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1.
3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.
3.1.2. 3.1.3. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.16.
3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.24.
3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2.
3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21.
2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26.
2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.8.

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.
3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11.
3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.17.
3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23.
3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28.
3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1.
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.
3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.
3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11.
3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 3.1.16.
3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22.
3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27.
3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32.
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.
3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.
3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11.
3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 3.1.16.
3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22.

9 Духовни живот; норме и

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21.
2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26.
2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.8.

10 Конвенције
понашања и опхођења,
норме и вредности

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21.

вредности (етички и
верски принципи);
ставови, стереотипи,
предрасуде, толеранција и
емпатија; брига о другоме
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1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26.
2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.8.

3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27.
3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32.
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.
3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ наставе и 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 народаРазред:
Разред

Осми

Годишњи фонд
часова:

ТЕМА/ОБЛАСТ

34
БР.
ЧАСОВА
о ут ук

КОМПОЗИЦИЈА 9
1
НАСЛЕЂЕ
КОМУНИКАЦИЈА 2

15 25
3 4
3 5

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

– бира одговарајући
прибор, материјал,
технику, уређај и
апликативни

-проналази и
развија своје идеје
посматра,анализира
688

-размишља о
активностима
ученика
-даје смернице

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Садржај се реализује
кроз следеће облике
наставе:
-објашњавање нових

програм за
изражавање идеја,
имагинације,
емоција, ставова и
порука;
– користи
разноврсне податке
и информације као
подстицај за
стваралачки рад;
– примењује знања
о елементима и
принципима
компоновања у
стваралачком раду и
свакодневном
животу;
– реализује
једноставне ликовне
пројекте, самостално
и у сарадњи са
другима;
– дискутује
аргументовано о
својим и радовима
других уважавајући
различита
мишљења;
– прави презентације
усклађујући слику и
текст и приказујући
кључне податке и
визуелне
информације;

и прикупља
потребне
информације
-осмишљава
-примењује стечена
знања
-реализује
самостално
пројекте
-дискутује
-прави
презентације
-тумачи уметничка
дела
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-прати
постигнућа
-захтева
-анализира
-усмерава
-разговара

појмова
-практичан
рад,индивидуално,у
пару или групи
-израда проеката и
презентација
-часови се реализују у
кабинету ликовне
културе

– тумачи садржаје
одабраних
уметничких дела и
одабрану визуелну
метафорику;
– разговара о значају
културне баштине за
лични разввој, развој
туризма и очување
културног идентитета
земље.

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
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.
ТЕМА/ОБЛАСТ

ЧОВЕК И
МУЗИКА

БР. ЧАСОВА
о ут ук
13+2 (15)

ИСХОДИ

По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:

– повеже
различите видове
музичког
изражавања са
друштвеноисторијским
амбијентом у
коме су настали;
– уочи основне
карактеристике
музичког
стваралаштва у

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
Певање, свирање,
препознавање,
слушање музике,
смишљање,
састављање
мелодије,
импровизовање,
изражавање,
доживљавање,
истраживање,
познавање,
уочавање
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-Наводи
-Анализира
-Дискутије
-Објашњава
-Усмерава
-Мотивише

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
- певање и свирање
песама по слуху и са
нотног текста
-усвајање
елемената
музичке
писмености
-слушање
вокално-

роматизму,
импресионизму и
савременом добу;
– препознаје
националне игре
у делима
уметничке
музике;
– наведе
изражајна
средстава
музичке
уметности
карактеристична
за период
романтизма,
импресионизма и
савременог доба;
– разликује
музичке форме
романтизма,
импресионизма и
савременог доба;
– идентификује
репрезентативне
музичке примере
најзначајнијих
представника
романтизма,
импресионизма и
савременог доба;
– идентификује
елементе музике

вредности

-Подстиче

инструменталних
композиција
-креирање пратње и
покрета уз музику,
импровизација мелодија
на задани текст и
диалога на
инструментима
Орфовог
инструментарија
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МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

5+1 (6)

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

4+0 (4)

ранијих епоха као
инспирацију у
музици
савременог доба;
– препозна врсту
дувачких
инструмента по
изгледу и звуку;
– опише начин
добијања тона
код дувачких
инструмената;
– препозна
инструмент или
групу према
врсти
композиције у
оквиру датог
музичког стила;
– објасни како је
музика повезана
са другим
уметностима и
областима ван
уметности
(музика и
религија;
технологија
записивања,
штампања нота;
извођачке и
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ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

6+1 (7)

МУЗИЧКО
0+2 (2)
СТВАРАЛАШТВО

техничке
могућности
инструмената;
– изводи музичке
примере
користећи глас,
покрет и
инструменте, –
примењује
принцип сарадње
и међусобног
подстицања у
комуникацији и
заједничком
музицирању;
сaмoстaлнo и у
групи;
– комуницира у
групи
импрoвизуjући
мање музичке
целине
глaсoм,
инструмeнтом
или пoкрeтом;
– учествује у
креирању и
реализацији
шкoлских
прирeдби,
догађаја и
пројеката;
– изрази
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доживљај музике
језиком других
уметности (плес,
глума,
писана или
говорна реч,
ликовна
уметност);
– се понаша у
складу са
правилима
музичког бонтона
у
различитим
музичким
приликама;
– критички
просуђује утицај
музике на
здравље;
– користи
могућности ИКТа за самостално
истраживање,
извођење и
стваралаштво.

Садржаји програма
ТЕМА

ОСНОВНИ НИВО

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО
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НАПРЕДНИ НИВО

Човек и музика

1.1.2 . уме да опише основне
карактеристике
историјско-стилских
периода
1.2.3.уме да именује
музичке жанрове.

2.1.2 уме да анализира
повезаност структуре
и драматургије
одређеног музичког
жанра (на пример,
оперски финале са
догађајима у драми
2.1.3.уме да анализира
повезаност облика
народног музицирања
са специфичним
контекстом народног
живота.
3.2.2. уме да анализира
слушни пример и
открије везу опажених
карактеристика са
жанровским и
историјско-стилским
контекстом звучног
примера;

Музички инструменти

1.1.2 .уме да опише основне
карактеристике
музичких
инструмената и

2.1.1. уме да анализира
повезаност музичких
елемената и
карактеристика
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3.1.1. упознаје функцију
елемената музичке
писмености и
извођачких састава у
оквиру музичког дела
3.1.2. разуме историјске и
друштвене околности
настанка жанра и
облика музичког
фолклора;

3.1.3. критички и
аргументовано
образлаже свој суд;
3.1.4. уме креативно да
комбинује изражајне
музичке елементе у
естетичком контексту
(одређени музички
поступак доводи у
везу са жељеним
ефектом).

3.1.3. критички и
аргументовано
образлаже свој суд;

састава.

музичких
инструмената са
музичком
изражајношћу (нпр.
брз темпо са са
живахним
карактером);

1.2.2.уме да именује
извођачки састав;

Слушање музике

1.2.1. уме да именује
музичке изражајне
елементе
1.2.2.извођачки састав;
1.2.3. музичке жанрове;
1.2.4. српски музички
фолклор.
1.1.2 . опише основне
карактеристике
музичких жанрова и
народног
стваралаштва.

2.2.1. уме да опише и
анализира
карактеристике
звучног примера кроз
садејство опажених
музичких елемената
(на пример, узбуркана
мелодија као резултат
специфичног ритма,
темпа, агогике,
динамике,
интервалске
структуре);
2.2.2.препозна структуру
одређеног дела
2.1.3. уме да анализира
повезаност облика
народног музицирања
са специфичним
контекстом народног
живота.
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3.1.1. зна функцију
елемената музичке
писмености и
извођачких састава у
оквиру музичког дела

3.2.1. уме да анализира
слушни пример и
открије везу
опажених
карактеристика са
структуралном и
драматуршком
димензијом звучног
примера;
3.2.3. контекстом настанка
и примене различитих
облика музичког
фолклора.
3.1.1. зна функцију
елемената музичке
писмености и
извођачких састава у
оквиру музичког дела;

Извођење музике

1.1.1 . уме да препозна
основне елементе
музичке писмености;

3.3.1.уме да изведе
разноврстан музички
репертоар певањем и
свирањем као солиста
и у школским
ансамблима

1.3.1. уме да пева
једноставне дечије,
народне, уметничке
или популарне
композиције;
1.3.2. изводи једноставне
дечије, народне,
уметничке или
популарне
композиције на бар
једном инструменту.
Музичко стваралаштво

1.4.4. уме да учествује у
одабиру музике за дати
жанровски и историјски
контекст

3.4.1.уме да осмишљава
пратеће аранжмане за
Орфов
инструментаријум и
друге задате музичке
инструменте
3.4.2. импровизује и/или
компонује мање
музичке целине
(ритмичке и
мелодијске) у оквиру
различитих жанрова и
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стилова;
3.4.3. осмисли музику за
школску представу,
приредбу или
перформанс

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
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.
ТЕМА/
ОБЛАСТ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

БР.
ИСХОДИ
ЧАСОВА По завршетку теме ученик ће
о ут ук
бити у стању да:
2 1

3

-разликује основне временске
одреднице (годину, деценију,
век, миленијум, еру);
– лоцира одређену временску
одредницу на временској
ленти;
– именује периоде прошлости
и историјске периоде и наведе
граничне догађаје;
– разврста историјске изворе
према њиховој основној
подели;
– повеже врсте историјских
извора са установама у којима
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА НАСТАВНИКА

Слушање,
Посматрање,
Анализирање,
Саопштавање,
Уочавање,
Бележење,
прављење
Речника
кључних
појмова,
учење

саопштава
наставне
садржаје
организује
и
усмерава процес
учења
процењује
и
оцењује ниво и
квалитет
усвојености
знања
и
оствареност
исхода
упознаје

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Монолошкодијалошка метода
Фронтални и
индивидуални рад
Коришћење
историјске карте,
илустрације (слике,
шеме, графикони)
Прављење Речника
кључних појмова

ЕВРОПА, СВЕТ И
66
СРПСКИ
42
НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ
ИЗМЕЂУ
ДВА СВЕТСКА
РАТА

12
6

се чувају (архив, музеј,
библиотека);
-повеже визуелне и текстуалне
информације са одговарајућим
историјским контекстом
(хронолошки, политички,
друштвени, културни);
– користи основне историјске
појмове;
– 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;
-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;
-– смешта кључне догађаје,
појаве и процесе из савремене
историје
на временској ленти;
– уочи динамику различитих
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ученике
методама
техникама
учења

усвајање
знања
понављање
опажање
откривање и
увиђање
законитости и
процеса
вежбање
израда
и
презентовање
самосталних
радова
учешће
у

са
и

саопштава
наставне
садржаје
организује
и
усмерава процес
учења
процењује
и
оцењује ниво и
квалитет
усвојености
знања
преноси
културне
вредности

Монолошкодијалошка метода
Фронтални и
индивидуални рад
Групни рад
Рад у паровима
Коришћење
историјске карте,
илустрације (слике,
шеме, графикони),
презентације
Обилазак културно историјских
споменика и

историјских појава и промена
на
историјској карти;
– наведе специфичности
друштвених појава, процеса,
политичких
идеја, ставова појединаца и
група у историјском периоду
савременог доба;
– образложи значај и улогу
истакнутих личности у датом
историјском контексту;
– уочи елементе континуитета
и дисконтинуитета српске
државности;
– образложи утицај
историјских догађаја, појава и
процеса на
савремено друштво;
– идентификује основне
карактеристике тоталитарних
идеологија
и наводи њихове последице у
историјском и савременом
контексту;
– препозна,на примерима из
савремене историје, важност
поштовања људских права
– наведе примере како су идеје
о родној, верској и етничкој
равноправности утицале на
савремене политичке прилике
и
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дискусији
анализирање
података,
чињеница и
информација
повезивање
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
релевантних
питања себи
и
другима;
развијањем
плана
решавања

преноси
теоријска
и
практичка знања
формира
правилан поглед
на свет
упознаје
ученике
са
методама
и
техникама
учења

музејских изложби
Истраживачка
метода,
текст метода,
табеларни приказ,
есеј, асоцијације
- графички
организатори (лента
времена и мапа ума),
истраживачки
задатак (кратка
биографија личности
и анализа
презентованог)

развој друштва;
– пореди положај и начин
живота припадника
различитих
друштвених група у
историјском периоду
савременог доба;
– илуструје примерима утицај
научно-технолошког развоја на
промене у друштву, економији
и природном окружењу;
– образложи утицај различитих
друштвено-економских
система на
свакодневни живот људи,
анализирајући дате примере;
– препозна како су културне
интеракције, и сарадња
различитих
етничких и социјалних група
утицали на политички,
друштвени
и привредни живот;
– наведе примере утицаја
спортских и уметничких
достигнућа на
обликовање савременог
друштва;
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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

ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ

527
53 8

– користећи дату информацију
или ленту времена, смести
историјску појаву, догађај и
личност у одговарајући
миленијум или век;
– изложи, у усменом или
писаном облику, историјске
догађаје исправним
хронолошким редоследом; –
прикупи и прикаже податке из
различитих извора
информација везаних за
одређену историјску тему;
– идентификује узроке,
елементе и последице
историјских
сукоба и ратова и дискутује о
могућим начинима превенције
конфликата;
– објасни значење појмова
геноцид и Холокауст;
– 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
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мишљења;
усвајање
знања
понављање
опажање
откривање и
увиђање
законитости и
процеса
вежбање
израда
и
презентовање
самосталних
радова
учешће
у
дискусији
анализирање
података,
чињеница и
информација

саопштава
наставне
садржаје
организује
и
усмерава процес
учења
процењује
и
оцењује ниво и
квалитет
усвојености
знања
преноси
културне
вредности
преноси
теоријска
и
практичка знања
формира
правилан поглед
на свет
упознаје
ученике
са
методама
и
техникама
учења
-вреднује и
процес
и
продукте учења.

- Монолошко-

дијалошка метода
- Фронтални и
индивидуални рад
- Групни рад
- Рад у паровима
- Коришћење
историјске карте,
илустрације
(слике, шеме,
графикони)
- Обилазак културно
- историјских
споменика и
музејских изложби
- истраживачка
метода
- текст метода,
- анализа историјске
карте,
анализа слика
- тајанствена
личност

СВЕТ, ЕВРОПА И
7 7 14
СРПСКИ
НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ
ХЛАДНОГ РАТА

сопственог и других народа;
– уочи одраз историјских
догађаја и појава у књижевним
и
уметничким делима;
-идентификује историјске
споменике у локалној средини
и учествује у организовању и
спровођењу заједничких
школских активности везаних
за развој културе сећања.
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;
-– смешта кључне догађаје,
појаве и процесе из савремене
историје
на временској ленти;
– уочи динамику различитих
историјских појава и промена
на
историјској карти;
– наведе специфичности
друштвених појава, процеса,
политичких
идеја, ставова појединаца и
група у историјском периоду
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усвајање
знања
понављање
опажање
откривање и
увиђање
законитости и
процеса
вежбање
израда
и
презентовање
самосталних
радова
учешће
у
дискусији
анализирање
података,
чињеница и
информација

саопштава
наставне
садржаје
организује
и
усмерава процес
учења
процењује
и
оцењује ниво и
квалитет
усвојености
знања
преноси
културне
вредности
преноси
теоријска
и
практичка знања
формира
правилан поглед
на свет
упознаје
ученике
са

- Монолошко-

дијалошка метода

- Фронтални и

индивидуални рад

- Групни рад
- Рад у паровима
- Коришћење

историјске карте,
илустрације
(слике, шеме,
графикони)
- Обилазак културно
- историјских
споменика и
музејских изложби
-истраживачка
метода
- графички
организатори
(лента времена и
мапа ума),
истраживачки

савременог доба;
– образложи значај и улогу
истакнутих личности у датом
историјском контексту;
– уочи елементе континуитета
и дисконтинуитета српске
државности;
– образложи утицај
историјских догађаја, појава и
процеса на
савремено друштво;
– идентификује основне
карактеристике тоталитарних
идеологија
и наводи њихове последице у
историјском и савременом
контексту;
– препозна,на примерима из
савремене историје, важност
поштовања људских права
– наведе примере како су идеје
о родној, верској и етничкој
равноправности утицале на
савремене политичке прилике
и
развој друштва;
– пореди положај и начин
живота припадника
различитих
друштвених група у
историјском периоду
савременог доба;
– илуструје примерима утицај
704

методама
техникама
учења

и

задатак (кратка
биографија
личности и анализа
презентованог)
-асоцијације

СВЕТ, ЕВРОПА,
8 10 18
СРПСКA
ДРЖАВА И НАРОД
У
САВРЕМЕНИМ
ПРОЦЕСИМА

научно-технолошког развоја на
промене у друштву, економији
и природном окружењу;
– образложи утицај различитих
друштвено-економских
система на
свакодневни живот људи,
анализирајући дате примере;
– препозна како су културне
интеракције, и сарадња
различитих
етничких и социјалних група
утицали на политички,
друштвени
и привредни живот;
– 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;
– изрази ставове, засноване на
историјским аргументима,
уважавајући мишљење
саговорника;
– препозна пропаганду,
стереотипе и идеолошку
позицију у
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усвајање
знања,
израда и
презентовање
самосталних
радова
учешће у
дискусији
анализирање
података,
чињеница и
информација

саопштава
наставне
садржаје
организује и
усмерава процес
учења
процењује и
оцењује ниво и
квалитет
усвојености
знања
преноси

-дијалошка метода,
-метода рада на
тексту,
-метода писаних и
графичких радова,
-пројекат метода,
-истраживачка
метода,
-ИКТ метода,
-метода
индивидуализованог
приступа,

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;
– образложи смисао неговања
сећања на важне догађаје и
личности из историје
савременог доба;

Садржаји програма

повезивање
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;
поређење
важности
појединих
чињеница и
података;
смишљањем
аргумената;
сарадња са
наставником
и другим ученицима; кроз
дискусију и
размену
мишљења;

културне
вредности
преноси
теоријска и
практичка знања
формира
правилан поглед
на свет
упознаје
ученике са
методама и
техникама
учења

Образовни стандарди
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-метода образовних
игара (квиз,
мозгалица...),
-дебата,
-рад у пару/ групи,
-играње улога,
-метода изокренуте
учионице
-метода рада на
фотографијама

ТЕМА

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊA
ПРОШЛОСТИ

ИС.1.1.1. именује и разликује
основне временске
одреднице;

Основне одлике
периода од завршетка
Првог светског рата
до наших дана.
Историјски извори за
изучавање периода од
завршетка Првог
светског рата до
наших дана и њихова
сазнајна вредност
(материјални, писани,
аудио, визуелни,
усмена сведочанства,
дигитални).

ИС.1.1.2. именује историјске
периоде и зна редослед
историјских периода;

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и
историјски феномен са
одговарајућом временском
одредницом и историјским
периодом;

ИС.3.1.1. уме да примени
знање из историјске
хронологије (уме прецизно да
одреди којој деценији и веку,
историјском периоду припада
одређена година, личност и
историјски феномен);

ИС.1.1.4. уме да одреди којем
веку припадају важне године
из прошлости;

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем
догађају, феномену и личности је
реч на основу садржаја
карактеристичних писаних
историјских извора;

ИС.1.1.5. уме да одреди којем
историјском периоду
припадају важне године из
прошлости;

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем
историјском феномену је реч на
основу карактеристичних
сликовних историјских извора;

ИС.1.2.1. препозна на основу
карактеристичних
историјских извора
(текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој
историјској појави, догађају и
личности је реч;

ИС.2.1.4. препознаје да постоји
повезаност појава из прошлости са
појавама из садашњости;

ИС.1.2.4. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
историјске карте у којој је
наведена легенда;
ИС.1.1.6. препозна значење
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ИС.3.2.1. уме да изврши
селекцију историјских извора;

основних појмова из историје
цивилизације;
ИС.1.1.8. именује најважније
појаве из опште историје;

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ
ИЗМЕЂУ ДВА
СВЕТСКА РАТА
Последице Великог
рата (демографски и
материјални губици,
одраз рата у
друштвеном и
културном животу,
Мировна
конференција у
Паризу – нова карта
Европе и света).
Револуције у Русији и
Европи (узроци, ток и
последице). Стварање
југословенске државе
(југословенска идеја,
процес и носиоци
уједињења,
међународно

ИС.1.1.5. уме да одреди којем
историјском периоду
припадају важне године из
прошлости
ИС.1.1.6. препознаје значење
основних појмова из историје
цивилизације

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и
историјски феномен са
одговарајућом временском
одредницом и историјским
периодом

ИС.3.1.2. уме да објасни
специфичности важних
историјских појмова и да их
примени у одговарајућем
историјском контексту

ИС.2.1.2. препознаје да постоји
ИС.3.1.3. зна специфичне
повезаност националне, регионалне детаље из националне и
и светске историје
опште историје

ИС.1.1.7. именује најважније
појаве из националне историје ИС.2.1.3. препознаје да постоји
повезаност регионалне и светске
ИС.1.1.8. именује најважније
историје
појаве из опште историје
ИС.2.1.4. препознаје да постоји
ИС.1.1.9. зна на којем
повезаност појава из прошлости са
простору су се одиграле
појавама из садашњости
најважније појаве и догађаји
из националне и опште
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и
историје
последице важних историјских
феномена у националној историји
ИС 1.1.10. уме да наведе
узроке и последице
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и
најважнијих појава из
последице важних историјских
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ИС.3.1.4. разуме на који начин
су повезане појаве из
националне, регионалне,
опште историје
ИС.3.1.5. разуме како су
повезане појаве из прошлости
и садашњости
ИС.3.1.6. уме да закључи
зашто је дошло до одређених
историјских догађаја и које су
последице важних

признање и границе).

прошлости

Политичке и
друштвено-економске
прилике у Европи и
свету (либералне
демократије,
тоталитарне
идеологије, економске
кризе; култура, наука
и уметност,
свакодневни живот).
Југословенска
краљевина (простор,
становништво и
друштво;
конституисање
државе, политички
живот; међународни
положај; економске
прилике; култура,
улога двора;
национално и верско
питање). Истакнуте
личности: Николај II
Романов, Владимир
Иљич Лењин, Роза
Луксембург,
Александар Флеминг,
Пабло Пикасо, Волт
Дизни, Чарли Чаплин,
Сергеј Ејзенштајн,
Бенито Мусолини,
Адолф Хитлер, Јосиф

ИС.1.2.1. препознаје на
основу карактеристичних
историјских извора
(текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој
историјској појави, догађају и
личности је реч
ИС.1.2.2. препознаје разлику
између текстуалног
историјског извора и других
текстова познатих ученику,
који говоре о истим
историјским појавама
ИС.1.2.3. препознаје
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
слике
ИС.1.2.4. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
историјске карте у којој је
наведена легенда
ИС.1.2.5. уме да прочита

прекретница из опште историје

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем
догађају, феномену и личности је
реч на основу садржаја
карактеристичних писаних
историјских извора
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем
историјском феномену је реч на
основу карактеристичних
сликовних историјских извора
ИС.2.2.3. уме да одреди из које
епохе или са ког географског
простора потиче историјски извор
када је текст извора непознат
ученику, али су у њему наведене
експлицитне информације о
особинама епохе или географског
простора
ИС.2.2.4. уме да одреди угао
гледања на историјску појаву
(победника или побеђеног) на
основу поређења два историјска
извора који говоре о истом
историјском догађају, феномену
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историјских дешавања
ИС.3.2.1. уме да изврши
селекцију историјских извора
ИС.3.2.2. уме да анализира и
процени релевантност
историјског извора
ИС.3.2.3. уме да анализира и
процени ближе хронолошко
порекло извора
ИС.3.2.4. уме да одреди на
основу анализе историјског
извора контекст у којем је
настао извор и контекст о
којем говори извор
(идеолошки, културолошки,
социјални, политички,
географски контекст извора)
ИС.3.2.5. уме да прочита
историјске информације у
различитим симболичким
модалитетима и повеже их са
претходним историјским
знањем (закључује на основу
историјске карте без понуђене
легенде, упоређује два
графикона и закључује о

Стаљин, Френклин
Рузвелт, Александар I,
Марија, Петар II и
Павле Карађорђевић,
Никола Пашић,
Стјепан Радић, Милан
Стојадиновић,
Драгиша Цветковић,
Влатко Мачек,
Слободан Јовановић,
Милутин
Миланковић, Исидора
Секулић, Ксенија
Атанасијевић, Милена
Павловић Барили,
Иван Мештровић.

једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
табеле

ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ

ИС.1.1.5. уме да одреди којем
историјском периоду
припадају важне године из
прошлости

Свет у рату – узроци,
међународне кризе,
сукоби и освајачка
политика
тоталитарних држава;
почетак и ток рата,
зараћене стране,
савезништва,
фронтови, најважније

ИС.2.2.5. препознаје да постоји
пристрасност у појединим
тумачењима историјских личности,
догађаја, феномена

ИС.1.2.6. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
графикона

појави)
ИС.3.2.6. уме да издвоји
разлике и сличности у
тумачењима и изворима који
се односе на исту историјску
појаву
ИС.3.2.7. уме да изрази став и
мишљење о одређеном
тумачењу историјског
феномена и да одреди врсту
пристрасности (манипулација,
пропаганда, стереотип…)

ИС.1.2.7. зна да исте
историјске појаве могу
различито да се тумаче
ИС.1.2.8. препознаје
различита тумачења исте
историјске појаве на
једноставним примерима

ИС.1.1.6. препознаје значење
основних појмова из историје
цивилизације
ИС.1.1.7. именује најважније

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и
историјски феномен са
одговарајућом временском
одредницом и историјским
периодом

ИС.3.1.2. уме да објасни
специфичности важних
историјских појмова и да их
примени у одговарајућем
историјском контексту

ИС.2.1.2. препознаје да постоји
ИС.3.1.3. зна специфичне
повезаност националне, регионалне детаље из националне и
и светске историје
опште историје
ИС.2.1.3. препознаје да постоји
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ИС.3.1.4. разуме на који начин

операције, нови
начини ратовања;
ратна свакодневица;
страдање цивила и
ратни злочини; крај
рата, победа
антифашистичке
коалиције. Југославија
и српски народ у рату
– улазак у рат, војни
пораз, окупација,
подела, квислиншке
творевине; геноцид и
злочини; устанак,
антифашистичка
борба и грађански рат;
војне операције,
живот у рату.
Последице рата –
људски и материјални
губици; демографске
и друштвене промене,
миграције;
уништавање
културног наслеђа;
суђења за ратне
злочине; стварање
ОУН.
Истакнуте личности:
Френклин Рузвелт,
Винстон Черчил,
Јосиф Стаљин, Адолф

појаве из националне историје повезаност регионалне и светске
историје
ИС.1.1.8. именује најважније
појаве из опште историје
ИС.2.1.4. препознаје да постоји
повезаност појава из прошлости са
ИС.1.1.9. зна на којем
појавама из садашњости
простору су се одиграле
најважније појаве и догађаји
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и
из националне и опште
последице важних историјских
историје
феномена у националној историји
ИС 1.1.10. уме да наведе
узроке и последице
најважнијих појава из
прошлости
ИС.1.2.1. препознаје на
основу карактеристичних
историјских извора
(текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој
историјској појави, догађају и
личности је реч
ИС.1.2.2. препознаје разлику
између текстуалног
историјског извора и других
текстова познатих ученику,
који говоре о истим
историјским појавама

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и
последице важних историјских
прекретница из опште историје

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем
догађају, феномену и личности је
реч на основу садржаја
карактеристичних писаних
историјских извора
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем
историјском феномену је реч на
основу карактеристичних
сликовних историјских извора
ИС.2.2.3. уме да одреди из које
епохе или са ког географског
простора потиче историјски извор
када је текст извора непознат
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су повезане појаве из
националне, регионалне,
опште историје
ИС.3.1.5. разуме како су
повезане појаве из прошлости
и садашњости
ИС.3.1.6. уме да закључи
зашто је дошло до одређених
историјских догађаја и које су
последице важних
историјских дешавања
ИС.3.2.1. уме да изврши
селекцију историјских извора
ИС.3.2.2. уме да анализира и
процени релевантност
историјског извора
ИС.3.2.3. уме да анализира и
процени ближе хронолошко
порекло извора
ИС.3.2.4. уме да одреди на
основу анализе историјског
извора контекст у којем је
настао извор и контекст о
којем говори извор
(идеолошки, културолошки,

Хитлер, Бенито
Мусолини, цар
Хирохито, Франциско
Франко, Мао Цедунг,
Ана Франк, Петар II
Карађорђевић,
Драгољуб
Михаиловић, Јосип
Броз, Милан Недић,
Анте Павелић, Диана
Будисављевић.

ИС.1.2.3. препознаје
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
слике
ИС.1.2.4. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
историјске карте у којој је
наведена легенда
ИС.1.2.5. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
табеле

ученику, али су у њему наведене
експлицитне информације о
особинама епохе или географског
простора
ИС.2.2.4. уме да одреди угао
гледања на историјску појаву
(победника или побеђеног) на
основу поређења два историјска
извора који говоре о истом
историјском догађају, феномену
ИС.2.2.5. препознаје да постоји
пристрасност у појединим
тумачењима историјских личности,
догађаја, феномена

ИС.1.2.6. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
графикона

социјални, политички,
географски контекст извора)
ИС.3.2.5. уме да прочита
историјске информације у
различитим симболичким
модалитетима и повеже их са
претходним историјским
знањем (закључује на основу
историјске карте без понуђене
легенде, упоређује два
графикона и закључује о
појави)
ИС.3.2.6. уме да издвоји
разлике и сличности у
тумачењима и изворима који
се односе на исту историјску
појаву
ИС.3.2.7. уме да изрази став и
мишљење о одређеном
тумачењу историјског
феномена и да одреди врсту
пристрасности (манипулација,
пропаганда, стереотип…)

ИС.1.2.7. зна да исте
историјске појаве могу
различито да се тумаче
ИС.1.2.8. препознаје
различита тумачења исте
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историјске појаве на
једноставним примерима

СВЕТ, ЕВРОПА И
СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ
ХЛАДНОГ РАТА
Свет после Другог
светског рата –
блоковска подела,
трка унаоружању,
глобална димензија
хладног рата, ратна
жариштаи кризе,
деколонизација,
европске интеграције,
покрети еманципације
– покрети за женска и
мањинска права,
антиратни и
антирасни покрети;
научна достигнућа,
освајање свемира,
медији, популарна
култура.
Југославија и српски
народ после Другог
светског рата –

ИС.1.1.6. препознаје значење
основних појмова из историје
цивилизације
ИС.1.1.7. именује најважније
појаве из националне историје
ИС.1.1.8. именује најважније
појаве из опште историје
ИС.1.1.9. зна на којем
простору су се одиграле
најважније појаве и догађаји
из националне и опште
историје
ИС 1.1.10. уме да наведе
узроке и последице
најважнијих појава из
прошлости
ИС.1.2.1. препознаје на
основу карактеристичних
историјских извора
(текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и
историјски феномен са
одговарајућом временском
одредницом и историјским
периодом

ИС.3.1.1. уме да примени
знање из историјске
хронологије (уме прецизно да
одреди којој деценији и веку,
историјском периоду припада
одређена година, личност и
историјски феномен)

ИС.2.1.2. препознаје да постоји
повезаност националне, регионалне
и светске историје
ИС.3.1.2. уме да објасни
специфичности важних
ИС.2.1.3. препознаје да постоји
историјских појмова и да их
повезаност регионалне и светске
примени у одговарајућем
историје
историјском контексту
ИС.2.1.4. препознаје да постоји
повезаност појава из прошлости са
појавама из садашњости

ИС.3.1.3. зна специфичне
детаље из националне и
опште историје

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и
последице важних историјских
феномена у националној историји

ИС.3.1.4. разуме на који начин
су повезане појаве из
националне, регионалне,
опште историје

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и
последице важних историјских
прекретница из опште историје
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ИС.3.1.5. разуме како су
повезане појаве из прошлости

изградња новог
државног и
друштвеног уређења,
једнопартијски
систем,однос власти
према политичким
противницима,
међународни положај,
економске и културне
прилике,
самоуправљање,Н
есврстаност;
свакодневица,
популарна култура,
нове тенденције у
култури.

историјској појави, догађају и
личности је реч

Истакнуте личности:
Џон Кенеди, Никита
Хрушчов, Махатма
Ганди, Мартин Лутер
Кинг, Роза Паркс,
Нелсон Мандела,
Голда Меир, Енди
Ворхол, Јосип Броз,
Александар Ранковић,
Милован Ђилас, Иво
Андрић, Милош
Црњански,
Александар Петровић,
Мира Траиловић,
Душан Ковачевић.

ИС.1.2.4. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
историјске карте у којој је
наведена легенда

ИС.1.2.2. препознаје разлику
између текстуалног
историјског извора и других
текстова познатих ученику,
који говоре о истим
историјским појавама
ИС.1.2.3. препознаје
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
слике

и садашњости
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем
догађају, феномену и личности је
реч на основу садржаја
карактеристичних писаних
историјских извора

ИС.3.1.6. уме да закључи
зашто је дошло до одређених
историјских догађаја и које су
последице важних
историјских дешавања

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем
историјском феномену је реч на
основу карактеристичних
сликовних историјских извора

ИС.3.2.1. уме да изврши
селекцију историјских извора

ИС.2.2.3. уме да одреди из које
епохе или са ког географског
простора потиче историјски извор
када је текст извора непознат
ученику, али су у њему наведене
експлицитне информације о
особинама епохе или географског
простора

ИС.1.2.5. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
табеле

ИС.2.2.4. уме да одреди угао
гледања на историјску појаву
(победника или побеђеног) на
основу поређења два историјска
извора који говоре о истом
историјском догађају, феномену

ИС.1.2.6. уме да прочита
једноставне и

ИС.2.2.5. препознаје да постоји
пристрасност у појединим
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ИС.3.2.2. уме да анализира и
процени релевантност
историјског извора
ИС.3.2.3. уме да анализира и
процени ближе хронолошко
порекло извора
ИС.3.2.4. уме да одреди на
основу анализе историјског
извора контекст у којем је
настао извор и контекст о
којем говори извор
(идеолошки, културолошки,
социјални, политички,
географски контекст извора)
ИС.3.2.5. уме да прочита
историјске информације у
различитим симболичким

карактеристичне историјске
информације дате у форми
графикона

тумачењима историјских личности,
догађаја, феномена

ИС.1.2.7. зна да исте
историјске појаве могу
различито да се тумаче
ИС.1.2.8. препознаје
различита тумачења исте
историјске појаве на
једноставним примерима

модалитетима и повеже их са
претходним историјским
знањем (закључује на основу
историјске карте без понуђене
легенде, упоређује два
графикона и закључује о
појави)
ИС.3.2.6. уме да издвоји
разлике и сличности у
тумачењима и изворима који
се односе на исту историјску
појаву
ИС.3.2.7. уме да изрази став и
мишљење о одређеном
тумачењу историјског
феномена и да одреди врсту
пристрасности (манипулација,
пропаганда, стереотип…)

СВЕТ, ЕВРОПА,
СРПСКA ДРЖАВА
И НАРОД У
САВРЕМЕНИМ
ПРОЦЕСИМА
Свет после хладног
рата – пад Берлинског
зида; слом комунизма
у Европи, распад
СССР-а, нова

ИС.1.1.6. препознаје значење
основних појмова из историје
цивилизације
ИС.1.1.7. именује најважније
појаве из националне историје
ИС.1.1.8. именује најважније
појаве из опште историје

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и
историјски феномен са
одговарајућом временском
одредницом и историјским
периодом

ИС.3.1.1. уме да примени
знање из историјске
хронологије (уме прецизно да
одреди којој деценији и веку,
историјском периоду припада
одређена година, личност и
историјски феномен)

ИС.2.1.2. препознаје да постоји
повезаност националне, регионалне
и светске историје
ИС.3.1.2. уме да објасни
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политичка карта
Европе, стварање
Европске уније,
доминација САД,
локални конфликти и
интервенције великих
сила, процеси
глобализације,
Четврта индустријска
револуција (дигитални
медији, интернет,
друштвене мреже и
мобилна телефонија),
претња тероризма,
миграције,савремени
културни
покрети.Српски народ
на крају 20. и
почетком 21. века –
криза СФРЈ80-тих
година,
међунационалне
тензије, увођење
вишестраначког
политичког система,
распад СФРЈ,
грађански рат и
стварање нових
држава,
интернационализација
сукоба и међународне
интервенције,
економске прилике и

ИС.1.1.9. зна на којем
простору су се одиграле
најважније појаве и догађаји
из националне и опште
историје
ИС 1.1.10. уме да наведе
узроке и последице
најважнијих појава из
прошлости
ИС.1.2.1. препознаје на
основу карактеристичних
историјских извора
(текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој
историјској појави, догађају и
личности је реч
ИС.1.2.2. препознаје разлику
између текстуалног
историјског извора и других
текстова познатих ученику,
који говоре о истим
историјским појавама
ИС.1.2.3. препознаје
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми

ИС.2.1.3. препознаје да постоји
повезаност регионалне и светске
историје
ИС.2.1.4. препознаје да постоји
повезаност појава из прошлости са
појавама из садашњости
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и
последице важних историјских
феномена у националној историји
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и
последице важних историјских
прекретница из опште историје

специфичности важних
историјских појмова и да их
примени у одговарајућем
историјском контексту
ИС.3.1.3. зна специфичне
детаље из националне и
опште историје
ИС.3.1.4. разуме на који начин
су повезане појаве из
националне, регионалне,
опште историје
ИС.3.1.5. разуме како су
повезане појаве из прошлости
и садашњости

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем
догађају, феномену и личности је
реч на основу садржаја
карактеристичних писаних
историјских извора

ИС.3.1.6. уме да закључи
зашто је дошло до одређених
историјских догађаја и које су
последице важних
историјских дешавања

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем
историјском феномену је реч на
основу карактеристичних
сликовних историјских извора

ИС.3.2.1. уме да изврши
селекцију историјских извора

ИС.2.2.3. уме да одреди из које
епохе или са ког географског
простора потиче историјски извор
716

ИС.3.2.2. уме да анализира и
процени релевантност
историјског извора
ИС.3.2.3. уме да анализира и

свакодневни живот,
ратни злочини,
страдање цивилног
становништва,
разарање културног
наслеђа, НАТО
агресија на СРЈ,
последице ратова,
политичке промене
2000. године,
Република Србија као
самостална држава,
питање статуса
Косова и Метохије,
односи у региону,
српски народ у
дијаспори и региону,
процес придруживања
Европској унији,
култура и спорт.
Истакнуте личности:
Роналд Реган, Михаил
Горбачов, Маргарет
Тачер, Бил Гејтс,
Владимир Путин,
Ангела Меркел,
Слободан
Милошевић, Фрањо
Туђман, Алија
Изетбеговић, Зоран
Ђинђић, Војислав
Коштуница.

слике
ИС.1.2.4. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
историјске карте у којој је
наведена легенда
ИС.1.2.5. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
табеле
ИС.1.2.6. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне историјске
информације дате у форми
графикона

када је текст извора непознат
ученику, али су у њему наведене
експлицитне информације о
особинама епохе или географског
простора
ИС.2.2.4. уме да одреди угао
гледања на историјску појаву
(победника или побеђеног) на
основу поређења два историјска
извора који говоре о истом
историјском догађају, феномену
ИС.2.2.5. препознаје да постоји
пристрасност у појединим
тумачењима историјских личности,
догађаја, феномена

ИС.1.2.7. зна да исте
историјске појаве могу
различито да се тумаче

процени ближе хронолошко
порекло извора
ИС.3.2.4. уме да одреди на
основу анализе историјског
извора контекст у којем је
настао извор и контекст о
којем говори извор
(идеолошки, културолошки,
социјални, политички,
географски контекст извора)
ИС.3.2.5. уме да прочита
историјске информације у
различитим симболичким
модалитетима и повеже их са
претходним историјским
знањем (закључује на основу
историјске карте без понуђене
легенде, упоређује два
графикона и закључује о
појави)
ИС.3.2.6. уме да издвоји
разлике и сличности у
тумачењима и изворима који
се односе на исту историјску
појаву
ИС.3.2.7. уме да изрази став и
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мишљење о одређеном
тумачењу историјског
феномена и да одреди врсту
пристрасности (манипулација,
пропаганда, стереотип…)

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
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.
Годишњи фонд часова: 68 часова
ТЕМА/ОБЛАСТ
Географски
положај, границе
и величина
територије Србије

БР.
ИСХОДИ
ЧАСОВА
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
О УТ УК
5
2
7
- Одреди географски
положај Србије и
доведе га у везу са
историјскогеографским развојем
- Анализира
карактериске граница и
пограничних крајева

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
- Слушају
- Записују
- Повезују
- Дискутују
- Израђују
тематске карте о
географском
положају,
границама и
величини
територије Србије,
користећи неме
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НАСТАВНИКА
- Упознају
ученике са
садржајем
наставног
програма
- Даје јасна
упутства за рад
- Објашњава
кључне појмове
- Подстиче
ученике на
активно

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
- Објаснити етимолошко
значење термина Србија,
симоле отаџбине, границе,
облик и величину територије
- Географски положај:
математичко – географски и
физичко – географски
- Издвојити граничне прелазе
Србије према суседним
државама

карте
Физичкогеографске одлике
Србије

14

7

21

– опише узроке и
последице
геотектонских процеса
на територији
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 физичкогеографских процеса на
човека и адекватно
реагује у случају
природних непогода;
– доведи у везу
распрострањеност
биљних и животињских

- Слушају
- Препознају
- Повезују
- Изводе закључке
- Прикупљају
податке
- Истражују
- Презентују
- Примењују
стечено знање у
решавању
проблематичних
задатака
- Постављају
питања
- Самостално се
служе картом
- Користе неме
карте
- Размењују
мишљења са
наставником и
ученицима
- Повезују оно
што уче са оним
што знају
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ангажовање у раду
- Прати активност
ученика
- Објашњава
кључне појмове
- Повезује –
корелације
- Предлаже,
припрема,
реализује и прати
наставни процес
- Прати
напредовање
ученика
- Дискутује о
презентацијама
- Врши избор
метода рада
- Прегледа задатке
- Поставља
питања, даје
инструкције

- Навести облик рељефа који
настају тектонским покретима
и вулканизмом
- Описати деловање
унутрашњих и спољашњих
сила на постанак и обликовање
рељефа Србије
- Навести климатске елементе,
описати просторну и временску
дистрибуцију температуре
ваздуха и падавина на
територији Србије, значај
климатских фактора, издвојити
климатске области на
територији Србије
- Навести највеће реке
црноморског, јадранског и
егејског слива
- Описати еволуцију језерских
басена, лоцирати
термоминералне изворе
- Навести основне типове
земљишта, вертикални и
хоризонтални распоред
вегетације, класификација
фауне у односу на тип средине

Друштвеногеографске одлике
Србије

15

9

24

врста и
физичко-географске
карактеристике
простора;
– 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

- Навести изворе података о
становништву, компоненте
демографског развоја,
наталитет, морталитет,
миграције становништва
- Навести биолошке, економске
и социјалне структуре
становништва
- Дефинисати појам
популационе политике
- Навести насеља у нашој
земљи
- Размештај привредних
делатности у нашој земљи
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Природна и
културна баштина
Србије

3

2

5

друштвених фактора на
развој и размештај
привредних делатности
у нашој земљи;
– 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;
– процењује важност
очувања природне и
културне баштине
Србије;

- Анализирају
просторну
заступљеност
природних и
културних
објеката у Србији
- На немој карти
различитим
картографским
методама
предтсављају
степен
заступљености
природних добара
и значај
- Учествују у
групном раду и
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- Дели на групе
- Анимира
ученике
- Упућује ученике
на самостално
коришћење
додатне
географске
литературе

- Лоцирати заштићена
природна и културна добра

Географија
завичаја

3

1

4

– учествује у
предлагању и
реализацији
истраживачког
пројекта у
локалној средини;
– анализира тематске
карте и статистичке
податке и графички их
приказује;

раду у пару
- Презентују
- Дефинише
пројектни задатак
- Прикупља
податке из
различитих извора
и на терену
- Обрађује
податке, приказује
их текстуално,
табеларно и
графички и
доноси закључке
- Представља
резултате
истраживачког
рада
- Описује и
вреднују
географски
положај завичаја
- Препознаје,
наводи и именује
облике рељефа и
хидрографске
објекте на
простору завичаја,
објашњава
међузависност
климе, земљишта
и живог света
- Истражује и
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- Оспособљава
ученике за
самосталан
истраживачки рад

утврђује
спрецифичности
природногеографских и
друштвено –
географских
одлика завичаја и
доводи их у
корелацију
- Објашњава
утицаје одређене
структуре
становништва на
друштвено –
економски развој
завичаја
- Наводи и описује
природна
богатства и
објашњава утицај
њиховог
искоришћавања
- Описује
структуру
привреде и наводи
показатеље
развијености
одређених
привредних
делатности
- Образлаже
потребе заштите
природне средине
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Срби у региону и
дијаспори

Наставни
садржај

Географски
положај,
границе
и величина
територије

5

2

7

45

23

68

– објашњава утицај
историјских и
савремених миграција
на размештај Срба у
свету.

- Анализира и
предлаже
различите мере за
унапређење
завичаја
- Примењује
географска знања
и вештине
приликом
решавања
проблемских
ситуација у
свакодневном
животу
- Правилно наводи
изворе литературе
- Наводе државе и
ентитете у којима
живе припадници
српског народа
- Истражују
- Презентују
-Дискутују

- Даје упутства за
рад
- Подстиче
ученике на
активно
ангажовање у раду
- Прати активност
ученика

- Васпитна димензија циља
географије као наставног
предмета што подразумева
неговање вредности
мултикултуралности и
патриотизма

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

1.1.3.препознаје и чита географске и
допунске елементе карте

2.1.1.одређује стране света у простору и на
географској карти
2.1.2.одређује положај места и тачака на
географској карти
2.1.4.приказује понуђене географске податке:на

3.1.1.доноси закључке
о просторним(топографским)и каузалним везама географских
чињеница
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Србије

Физичкогеографске
oдлике Србије

1.1.3.препознаје и чита географске и
допунске елементе карте
1.4.1.препознаје основне природне
и друштвене одлике наше државе
1.2.3.именује Земљине
сфере(литосферу,хидросферу,атмос
феру и биосферу)

Друштвеногеографске
одлике Србије

1.1.3.препознаје и чита географске и
допунске елементе карте
1.3.1.познаје основне појмо ве о
становништву и насељима и уочава
њихов просторни распоред
1.4.1.препознаје основне природне

немој карти,картографским изражајним
средствима (бојама,линијама,простим
геометријским знацима...)графиком, табелом и
шемом
2.1.2.одређује положај места и тачака на
географској карти
2.1.3.препознаје и објашњава географске
чињенице-објекте,појаве процесе и односе који су
представљени моделом, сликом,
графиком,табелом и схемом
2.1.4.приказује понуђене географске податке:на
немој карти,картографским изражајним
средствима (бојама,линијама,простим
геометријским знацима...)графиком, табелом и
схемом
2.2.2разликује и објашњава географске чињеницеобјекте,појаве, процесе и односе у Земљиним
сферама(литосфери,атмосфери,хидросфери,биосф
ери)
2.4.1описује природне и друштвене одлике наше
државе и наводи њене географске регије

објеката,појава,процеса
и односа на основу
анализе географске карте

2.1.2.одређује положај места и тачака на
географској карти
2.1.3.препознаје и објашњава географске
чињенице-објекте,појаве процесе и односе који су
представљени моделом,сликом,графиком,табелом
и схемом

3.1.1.доноси закључке о
просторним(топографским)
и каузалним везама
географских чињеница
објеката,појава,процеса и
односа на основу анализе
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3.1.1.доноси закључке о
просторним(топографским)
и каузалним везама
географских чињеница
објеката,појава,процеса и
односа на основу анализе
географске карте
3.2.2.објашњава
физичкогеографске
законитости у географском
омотачу(климатску и
биогеографску зоналност)
и наводи мере за његову
заштиту,обнову и
унапређење
3.4.1објашњава географске
везе(просторне и
каузалне,директне и
индиректне) и (опште и
посебне) у нашој земљи и
уме да издвоји географске
регије

Природна и
културна
баштина
Србије

и друштвене одлике наше државе
1.1.3.препознаје и чита географске и
допунске елементе карте
1.3.2.дефинише појам привреде и
препознаје привредне делатности и
привредне гране
1.4.1.препознаје основне природне
и друштвене одлике наше државе

2.1.4.приказује понуђене географске податке:на
немој карти,картографским изражајним
средствима (бојама,линијама,простим
геометријским знацима...)графиком, табелом и
схемом
2.3.1.разликује и објашњава кретање
становништва(природно и механичко)и структуре
становништва
2.4.1описује природне и друштвене одлике наше
државе и наводи њене географске регије
2.1.2.одређује положај места и тачака на
географској карти
2.1.3.препознаје и објашњава географске
чињенице-објекте,појаве процесе и односе који су
представљени моделом,сликом,графиком,табелом
и схемом
2.1.4.приказује понуђене географске податке:на
немој карти,картографским изражајним
средствима (бојама,линијама,простим
геометријским знацима...)графиком, табелом и
схемом
2.4.1.описује природне и друштвене одлике наше
државе и наводи њене географске регије

1.1.3.препознаје и чита географске и
допунске елементе карте
1.4.1.препознаје основне природне
и друштвене одлике наше државе

2.1.2.одређује положај места и тачака на
географској карти
2.1.3.препознаје и објашњава географске
чињенице-објекте,појаве процесе и односе који су
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географске карте
3.3.1.објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
размештај становништва и
насеља
3.4.1објашњава географске
вез(просторне и
каузалне,директне и
индиректне) и(опште и
посебне) у нашој земљи и
уме да издвоји географске
регије
3.1.1.доноси закључке о
просторним(топографским)
и каузалним везама
географских чињеница
објеката,појава,процеса и
односа на основу ана3.3.2.
објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
размештај привреде и
привредних делатности
3.4.1објашњава географске
вез(просторне и
каузалне,директне и
индиректне) и(опште и
посебне) у нашој земљи и
уме да издвоји
3.1.1.доноси закључке о
просторним(топографским)
и каузалним везама
географских чињеница

Географија
завичаја

1.2.3.именује Земљине
сфере(литосферу,хидросферу,атмос
феру и биосферу)

представљени моделом, сликом,
графиком,табелом и схемом
2.1.4.приказује понуђене географске податке:на
немој карти,картографским изражајним
средствима (бојама,линијама,простим
геометријским знацима...)графиком, табелом и
схемом
2.2.2разликује и објашњава географске чињеницеобјекте,појаве, процесе и односе у Земљиним
сферама(литосфери,атмосфери,хидросфери,биосф
ери)
2.4.1описује природне и друштвене одлике наше
државе и наводи њене географске регије

објеката,појава,процеса и
односа на основу анализе
географске карте
3.2.2.објашњава
физичкогеографске
законитости у географском
омотачу(климатску и
биогеографску зоналност)
и наводи мере за његову
заштиту,обнову и
унапређење
3.4.1објашњава географске
везе(просторне и
каузалне,директне и
индиректне) и (опште и
посебне) у нашој земљи и
уме да издвоји географске
регије

1.1.1.разуме појам оријентације и
наводи начине оријентисања
1.1.3.препознаје и чита географске и
допунске елементе карте
1.3.1.познаје основне појмо ве о
становништву и насељима и уочава
њихов просторни распоред
1.3.2.дефинише појам привреде и
препознаје привредне делатности и
привредне гране 1.4.1.препознаје
основне природне и друштвене
одлике наше државе

2.1.1.одређује стране света у простору и на
географској карти
2.1.2.одређује положај места и тачака на
географској карти
2.1.3.препознаје и обја шњава географске
чињенице-објекте,појаве процесе и односе који су
представљени моделом,сликом,графиком,табелом
и схемом
2.1.4.приказује понуђеђене географске податке:на
немој карти,картографским изражајним
средствима (бојама,линијама,простим
геометријским знацима...)графиком, табелом и
схемом
2.2.2разликује и објашњава географске чињенице-

3.1.1.доноси закључке о
просторним(топографским)
и каузалним везама
географских чињеница
објеката,појава,процеса и
односа на основу ана
3.3.1.објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
размештај становништва и
насеља
3.3.2. објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
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објекте,појаве, процесе и односе у Земљиним
сферама(литосфери,атмосфери,хидросфери,
биосфери)
2.3.1.разликује и објашњава кретање
становништва(природно и механичко)и структуре
становништва
2.4.1.описује природне и друштвене одлике наше
државе и наводи њене географске регије
Срби у региону 1.1.3.препознаје и чита географске и
и дијаспори
допунске елементе карте
1.3.1.познаје основне појмо ве о
становништву и насељима и уочава
њихов просторни распоред

2.1.2.одређује положај места и тачака на
географској карти
2.1.3.препознаје и обја шњава географске
чињенице-објекте,појаве процесе и односе који су
представљени моделом, сликом,
графиком,табелом и схемом
2.1.4.приказује понуђеђене географске податке:на
немој карти,картографским изражајним
средствима (бојама,линијама,простим
геометријским знацима...)графиком, табелом и
схемом
2.3.1.разликује и објашњава кретање
становништва(природно и механичко)и структуре
становништва

размештај привреде и
привредних делатности
3.4.1објашњава географске
вез(просторне и
каузалне,директне и
индиректне) и(опште и
посебне) у нашој земљи и
уме да издвоји географске
регије
3.1.1.доноси закључке о
просторним(топографским)
и каузалним везама
географских чињеница
објеката,појава,процеса и
односа на основу ана
3.3.1.објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
размештај становништва и
насеља

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА
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.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
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НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

ОСЦИЛАТОРНО 5+4+2=11
И ТАЛАСНО
КРЕТАЊЕ

СВЕТЛОСНЕ
ПОЈАВЕ

4+5+2=11

стању да:
- Ученик ће бити у
стању да -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
-повезује физичке
величине које описују
осцилације и таласе;
– демонстрира и
објасни: осциловање
куглице клатна и тела
обешеног о опругу,
осциловање жица и
ваздушних стубова;
демонстрира и
објасни: појаву сенке,
функционисање ока и
корекцију вида;
– примењује
превентивне мере

Посматра, пише,
црта, дискутује,
експерименрише,
мери, ради
лаборатор. вежбу,
решава школске и
домаће задатке

Посматра
презентацију и
огледе, ради са
огледалима и
сочивима, логички
закључује, пише,
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Активности
наставника на
почетку школске
године:
– упознати ученике
са циљевима и
садржајима
програма
– упознати их са
правилима рада
– упознати их са
критеријумима
оцењивања по
областима
– упознати
ученике, одредити
њихово претходно
искуство, снимити
иницијално стање
– редовно пратити
рад и залагање
ученика на часу
– водити рачуна о
индивидуализацији
приступу ученику
– подстицати код
ученика развој
мишљења и
разумевања
– менторска улога
наставника
– неговање

Обавезно иницијално
тестирање почетком
шклске године као
основа за даље
планирање.
Испитивање усмено
(разговор; усмено
излагање ученика на
задате теме; ученичко
објашњавање појава,
процеса, појмова;
јавно презентовање
самосталног или
групног рада,
дискусија; летеће
усмено испитивање
целе групе или
одељења
Писмено (диктати;
краће писмено
одговарање; писмени
тематски радови;
контролно задаци).
Нестандардизовани
тестови- које
наставници
самостално
конструишу.

заштите од буке и од
прекомерног
излагања Сунчевом
зрачењу;

ЕЛЕКТРИЧНО
ПОЉЕ

ЕЛЕКТРИЧНА
СТРУЈА

црта, мери,
рачуна, пише
извештај, ради у
групи, решава
задатке, тестове
5+6=11
-демонстрира узајамно Посматра
деловање
демонстрационе
наелектрисаних тела и огледе, закључује
објасни од чега оно
на основу њих,
зависи;
врши сам огледе,
– прикаже и опише
решава задатке и
електрично поље,
проблеме, повезује
израчуна силу којом
примере из
поље делује на
свакодневног
наелектрисање и
живота са
повеже електрични
електричним
напон и јачину
појавама
електричног поља
10+7+3=20 – објасни провођење
Прати, преписује,
струје кроз метале,
црта схеме кола,
течности и гасове и
мери волтметром
упореди отпорности
и амперметром,
металних проводника решава задатке,
на основу њихових
учествује у
карактеристика;
тематским
– наводи и користи
садржајима, ради
различите изворе
лабораторијске
електричне струје
вежбе, пише
(ЕМS) и зна да их
извештаје и
разврста ради
анализира
рециклаже;
резултате, решава
– познаје основне
тест
елементе електричног
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позитивне климе у
одељењу
– омогућити
подстицајну
средину за рад и
учење
– охрабрује,
помаже и подстиче
ученике
– омогућити
ученицима да сами
изводе закључке
– подстицати
ученике на учење
– Инсистирати на
систематичности у
раду и поштовању
принципа и
правила рада
– Инсистирати на
практичној
примени стечених
знања
– Оцењивањем
мотивисати
ученике за учење
– Оцењивањем
проценити ниво
постигнућа
ученика
– Идентифовати
напредак у учењу
и постигнућима

Пригодни тестови –
контролни задаци.
Ученички радовипродукти ученичких
активности: постери,
панои, домаћи задаци
Заједничко оцењивање
ученика од стране
наставника и ученика.
Посматрање пригодно
(слободно
посматрање, проводи
се по унапред
разрађеном плану, без
унапред
припремљених
инструмената, уз
вођење белешки.

3+1=4

МАГНЕТНО
ПОЉЕ

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;
– 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
телефона за
оријентацију у
природи;

Пише, црта,
посматра огледе,
врши огледе,
логички
закључује, чита
уџбеник, решава
задатке и тест
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ученика
– Навести
активности
наставника с
обзиром на тему (
подстицати
ученике да
опажају,
примењују,
препознају,
упоређују, изводе
закључке, повезују
знања са другим
областима и
другим
предметима,
решавају
проблеме,
практично
примењују…)
На крају наставне
године:
– Самовредновање
реализације
програма
– планирање
новина и измена за
следећу школску
годину

5+3=8

ЕЛЕМЕНТИ
АТОМСКЕ И
НУКЛЕАРНЕ
ФИЗИКЕ

ФИЗИКА И

2+1=3

– 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;
– решава
квалитативне,
квантитативне и
графичке задатке из
сваке наведене
области;
– 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.

Користи
Интернет,
дискутује,
посматра
Презентације

Користи
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САВРЕМЕНИ
СВЕТ

Садржаји програма
ТЕМА
ОСЦИЛАТОРНО И
ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ

Интернет,
дискутује,
посматра
Презентације

ОСНОВНИ НИВО

Основни ниво:
ФИ.1.2.1. уме да препозна
врсту кретања према облику
путање
ФИ.1.4.2 Уме да препозна
мерила и мерне инструменте
за мерење дужине ,
масе,запремине, температуре
и времена

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

Основни ниво:
ФИ.1.2.1. уме да препозна

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО
Средњи ниво:
ФИ.2.2.2. зна шта је
механичко кретање и које га
физичке величине описују
ФИ.2.2.3. уме да препозна
основне појмове који описују
осцилаторно кретање
ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и
потенцијална енергија зависе
од брзине, односно висине
на којој се тело налази

Средњи ниво:
ФИ.2.4.3. уме да користи
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НАПРЕДНИ НИВО
Напредни ниво:
ФИ.3.2.1. уме да примени
односе између физичких
величина које описују
равномерно променљиво
праволинијско кретање
ФИ.3.2.2. уме да примени
односе између физичких
величина које описују
осцилаторно кретање
ФИ.3.2.3. зна како се мењају
положај и брзина при
осцилаторном кретању
ФИ.3.2.4. зна основне
физичке величине које
описују таласно кретање
ФИ.3.2.5. уме да препозна
основне особине звука и
светлости.
Напредни ниво:
ФИ.3.2.5. уме да препозна

врсту кретања према облику
путање
ФИ.1.2.3. уме да израчуна
средњу брзину, пређени пут
или протекло време ако су
му познате друге две
величине

префиксе и претвара бројне
вредности физичких
величина из једне јединице у
другу, нп километре у метре

основне особине звука и
светлости
ФИ.3.2.6. зна како се прелама
и одбија светлост
ФИ.3.7.1. уме да донесе
релевантан закључак на
основу резултата мерења
ФИ.3.7.2. уме да препозна
питање на које можемо да
одговоримо посматрањем
или експериментом

Основни ниво:
ФИ.1.1.2. уме да препозна
смер деловања магнетне и
електростатичке силе

Средњи ниво:
ФИ.2.3.1. зна да разликује
електричне проводнике и
изолаторе
ФИ.2.4.1. уме да користи
важније изведене јединице SI
и зна њихове ознаке
ФИ.2.4.3. уме да користи
префиксе и претвара бројне
вредности физичких
величина из једне јединице у
другу, нпр. километре у
метре
ФИ.2.6.1. разуме и примењује
основне математичке
формулације односа и
законитости у физици, нпр.
директну и обрнуту
пропорционалност

Напредни ниво:
не постоје стандарди
дефинисани у оквиру
наставне области

ФИ.1.3.1. уме да препозна да

Средњи ниво:

Напредни ниво:

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
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МАГНЕТНО ПОЉЕ

струја тече само кроз
проводне материјале
ФИ.1.4.1. уме да чита мерну
скалу и зна да одреди
вредност најмањег подеока
ФИ.1.4.2. уме да препозна
мерила и инструменте за
мерење дужине,
масе,запремине, температуре
и времена
ФИ.1.4.3. зна да користи
основне јединице за дужину,
масу,запремину, температуру
и време
ФИ.1.7.1. поседује мануелне
способности потребне за рад
у лабораторији
ФИ.1.7.2. уме да се придржава
основних правила понашања
у лабораторији

ФИ.2.3.1. зна да разликује
електричне проводнике и
изолаторе
ФИ.2.3.2. зна називе основних
елемената електричног кола
ФИ.2.3.3. уме да препозна да
ли су извори напона везани
редно или паралелно
ФИ.2.3.4. уме да израчуна
отпор, јачину струје или
напон ако су му познате
друге две величине
ФИ.2.3.5. уме да препозна
топлотне ефекте електричне
струје
ФИ.2.3.6. разуме појмове
енергије и снаге електричне
струје
ФИ.2.4.1 уме да користи
важније изведене јединице SI
и зна њихове ознаке
ФИ.2.4.3. уме да користи
префиксе и претвара бројне
вредности физичких
величина из једне јединице у
другу, нпр. километре у
метре
ФИ.2.5.2. уме да препозна
појаве код којих се
електрична енергија троши
на механички рад

ФИ.3.3.1. зна како се везују
отпорници и инструменти у
електричном колу
ФИ.3.4.1. уме да претвара
јединице изведених физичких
величина одговарајуће
јединице SI система
ФИ.3.4.2. уме да мери јачину
струје и напон у електричном
колу
ФИ.3.4.3. зна шта је грешка
мерења
ФИ.3.7.1. уме да донесе
релевантан закључак на
основу резултата мерења
ФИ.3.7.2. уме да препозна
питање на које можемо да
одговоримо посматрањем
или експериментом

Основни ниво:

Средњи ниво:

Напредни ниво:

735

ФИ.1.1.2. уме да препозна
смер деловања магнетне и
електростатичке силе
ФИ.1.3.2. уме да препозна
магнетне ефекте електричне
струје

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ
И НУКЛЕАРНЕ
ФИЗИКЕ
ФИЗИКА И
САВРЕМЕНИ СВЕТ

ФИ.2.4.1 уме да користи
важније изведене јединице SI
и зна њихове ознаке
ФИ.2.4.3. уме да користи
префиксе и претвара бројне
вредности физичких
величина из једне јединице у
другу, нпр километре у
метре
ФИ.2.6.1. разуме и примењује
основне математичке
формулације односа и
законитости у физици, нпр.
директну и обрнуту
пропорционалност
Стандарди нису дефинисани у Стандарди нису дефинисани у
оквиру ове наставне области. оквиру ове наставне области.

ФИ 3.7.2 уме да препозна
питање на које можемо да
одговоримо посматрањем или
експериментом

Стандарди нису дефинисани у
оквиру ове наставне области.

Стандарди нису дефинисани у Стандарди нису дефинисани у Стандарди нису дефинисани у
оквиру ове наставне области. оквиру ове наставне области. оквиру ове наставне области.

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
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.

ТЕМА

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
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НАСТАВНИКА

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

СЛИЧНОСТ
6 + 10=16

ТАЧКА, ПРАВА
И РАВАН

6 + 6=12

- схвати појам сличности
троуглова и то примени
- има навику концизног
образлагања
(доказивања) ставова
- разуме формулацију
Талесове теореме и
обрнуте Талесове
теореме, примени је на
рачунске и консруктивне
задатке, као и
доказивање особина
- уочава посебне услове
за сличност правоуглих
троуглова
- посебно уочава
геометријску средину
-примењује сличност на
правоугли троугао
- схвати међусобне
односе тачака, правих и
равни у простору
- научи најбитније
чињенице о пројекцијама
на раван

- активан приступ
при излагању
новог градива и
изради задатака на
часу
- практична
примена стечених
знања
- активно учешће у
раду
самопроцењивање
напретка
- запажа,
упоређује,
примењује,
повезује, решава
проблем,
организује,
повезује знања са
другим областима,
ослања се на
претходно
искуство....
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– упознати ученике
са циљевима и
садржајима
програма
– упознати их са
правилима рада
– упознати их са
критеријумима
оцењивања по
областима
– упознати
ученике, одредити
њихово претходно
искуство, снимити
иницијално стање
– редовно пратити
рад и залагање
ученика на часу
– водити рачуна о
индивидуализацији
приступу ученику
– подстицати код
ученика развој
мишљења и
разумевања

Наставне методе:
дијалошка,
демонстративноилустративна,
објашњење,
посматрање, метода
графичких радова,
метода писаних
радова, хеуристичка,
текстуална
Наставни облици
рада:
Индивидуални,
фронтални, групни
рад, рад у пару
Наставна средства:
уџбеници, збирка,
припремљен
материјал, модел
фигура за
геометријска тела,
апликација Math
Expert, мулти

ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ
С ЈЕДНОМ
НЕПОЗНАТОМ

6 + 12=18

ПРИЗМА

6 + 8=14

ПИРАМИДА

6+10=16

- уме да решава линеарне
једначине (неједначине)
на основу еквивалентних
трансформација
- уме да уочи посебну
врсту једначина –
идентичност
- оспособи се да
одговорајајуће
текстуалне задатке
изрази математичким
језиком и реши их,
користећи једначине
- научи елементе и
својства призме
- уме да црта мрежу и
израчунава површину и
запремину призме
- примењује знања (о
призми) у пракси,
повезујући садржаје
математике и других
области
- научи елементе и
својства пирамиде
- уме да црта мрежу и
израчунава површину и
запремину пирамиде
- примењује знања (о
пирамиди) у пракси,
повезујући садржаје
математике и других
области

– менторска улога
наставника
– неговање
позитивне климе у
одељењу
– омогућити
подстицајну
средину за рад и
учење
– охрабрује,
помаже и подстиче
ученике
– омогућити
ученицима да сами
изводе закључке
– подстицати
ученике на учење
– Инсистирати на
систематичности у
раду и поштовању
принципа и
правила рада
– Инсистирати на
практичној
примени стечених
знања
– Оцењивањем
мотивисати
ученике за учење
– Оцењивањем
проценити ниво
постигнућа
ученика
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медијалне
презентације, прибор
за геометрију,
фломастер, табла

ЛИНЕАРНА
ФУНКЦИЈА

5+7=12

СИСТЕМИ
ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА С
ДВЕ
НЕПОЗНАТЕ

6+9=15

- уочи функционалне
зависности и приказује
их на разне начине, тј. да
схвати појам функције и
њеног графика
- овлада појмом функције
упознавањем и
усвајањем линеарне
функције и њених
својстава, тако да може
да црта и чита разне
графике линеарне
функције
- уме да решава линеарне
једначине са једном
непознатом и системе
линеарних једначина са
две непознате на основу
еквивалентних
трансформација
- уме да тумачи и одреди
решења графичком
методом
- уме да одговарајуће
текстуалне задатке
изрази математичким
језиком и реши их
користећи системе
једначина

– Идентифовати
напредак у учењу
и постигнућима
ученика
– С обзиром на
тему подстицати
ученике да
опажају,
примењују,
препознају,
упоређују, изводе
закључке, повезују
знања са другим
областима и
другим
предметима,
решавају
проблеме,
практично
примењују…
– Самовредновање
реализације
програма
– планирање
новина и измена за
следећу школску
годину
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ВАЉАК, КУПА
И ЛОПТА

6+10=16

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

5

- научи елементе и
својства геометријских
тела
- уме да црта њихову
мрежу
- уме да израчунава
површину и запремину
тела
- примењује знања о
геометријским телима у
пракси, повезујући
садржаје математике и
других области

Садржаји програма
ТЕМА

ОСНОВНИ НИВО

СЛИЧНОСТ

МА.1.3.2.

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ

МА.1.3.1. МА.1.3.2.
МА.1.2.1.
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Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО

МА.2.2.1. МА.2.2.5.

НАПРЕДНИ НИВО

МА.3.3.1. МА.3.3.2.
МА. 3.3.6
МА.3.3.1. МА.3.3.2.
МА.3.2.1. МА.3.2.5

ПРИЗМА
ПИРАМИДА
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА
СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ
ВАЉАК, КУПА И ЛОПТА

МА.1.3.2. МА.1.3.4.
МА.1.3.2. МА.1.3.4.
МА.1.2.4.
МА.1.2.1.
МА.1.3.5.
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МА.2.3.2. МА.2.3.4.
МА.2.3.2. МА.2.3.4.
МА.2.2.4.
МА.2.2.1. МА.2.2.5.
МА.2.3.5.

МА.3.3.2. МА.3.3.4.
МА.3.3.2. МА.3.3.4.
МА.3.2.4.
МА.3.2.1. МА.3.2.5.
МА.3.3.5.

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА
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.

ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о
ут
ук
14 12
26

Јединство грађе
и функције као
основа живота

4
9

Човек и здравље

5

ИСХОДИ
Позавршеткутемеученикћебити
у стањуда:
–повеже грађу ћелијских
органела са њиховом улогом у
метаболизму ћелије;
– повеже однос површине и
запремине ћелије и тела са
начином
обављања основних животних
функција;
– идентификује регулаторне
механизме у одржавању
хомеостазе;
– илуструје примерима везу
између физиолошких одговора
живих бића и промена у
спољашњој средини;
– 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
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

-доноси
закључке,
-црта и пише,
-анализира,
-размењује
знања,
-помаже
друговима,
-поставља
питања,
-даје
одговоре,
-изводи
закључке

-даје упутства,
-демонстрира,
-подстиче на
коришћење
нових извора
знања,
-информише,
-прави
презентацује,
-одабира методе,
садржај и
средства,
-координира,
-мотивише,

- повезује
градиво,
-истражује ,
-уочава,
-доноси
закључке,
-црта и пише,
-анализира,
-размењује
знања,

- води и
усмерава
дијалог,
-подстиче на
повезивање са
раније наученим
градивом,
-помаже ,
-даје упутства,
-демонстрира,

-оспособљавати
ученике да
користе
лабораторијски
прибор
- активирати
ученика у процесу
стицања знања;
-практиковати
практичан рад,
једноставне
огледе,
истраживачке
задатке;
- оспособљавање
ученика за
коришћење
различитих извора
знања, графичких
и електронских
медија, с намером
да се код ученика
развије
функционална
писменост као

3
7

Порекло и
разноврсност
живота

4

живота;

-помаже
друговима,
-прави
презентацује,
-поставља
питања,
-даје
одговоре,
-изводи
закључке

-подстиче на
коришћење
нових извора
знања,
-информише,
-прави
презентацује,
-одабира методе,
садржај и
средства,
-мотивише,
-подстиче на
радозналост,
-указује на значај
очувања здравља

- доведе у везу промене животних
услова са еволуцијом живота на
планети;
– истражи давно нестале
екосистеме;

- истражујe,
-запажа и
описујe појаве
и процесе,
-упоређујe
грађу
животиња,
-повезујe
градиво,
-слуша
-разговара,
-дискутујe

- презентује
наставне
садржаје,
-усмерава
активност
ученика,
-подстиче на
размишљање
-подстиче на
увиђање
сличности и
разлика између
живим бићима
-води и усмерава
дијалог,
-подстиче на
повезивање са
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подлога за даље
учење и
сналажење у
свакодневном
животу
-развијати
одговоран однос
према сопственом
здрављу
- повезивање са
сличним
садржајима из
других наставних
предмета
- оспособљавање
ученика да
препознају начине
прилагођавања
живих бића на
услове средине
- оспособљавање
ученика за
илустровање
једноставних
биолошких
објеката и
означавање
кључних детаља
- подстицање
радозналости и
самосталног
истраживања код
ученика

раније наученим
градивом
4

3

– повеже промене које се
догађају
организму
током
животног
циклуса
са
активностима гена;
– повеже промене наследног
материјала са настанком нових
врста путем природне селекције;

-дискутујe
-истражујe,
-запажа и
описујe појаве
и процесе,
-упоређујe
грађу и
функцију
људских
органа,
-повезујe
градиво,
-истражујe ,
-изводи огледе
према
упутству

9

10

- установи узрочно-последичну
везу између губитaка врста у
екосистему
и
негативних
последица у преносу супстанце и
енергије у мрежама исхране;
– критички процени последице
људских делатности у односу на
расположиве ресурсе на Земљи;
– повеже утицај еколошких

- активно
слуша
-разговара
-користи нове
изворе знања
-повезује
знање
-закључује
-уочава

7
Наслеђивање и
еволуција

19
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- усмерава
активност
ученика,
-подстиче на
размишљање,
презентује
наставне
садржаје,
-подстиче на
увиђање
сличности и
разлика у грађи
органа,
-води и усмерава
дијалог,
-подстиче на
повезивање са
раније наученим
градивом,
-помаже ,
-даје упутства
- подстиче на
закључивање
-повезивање
знања
-уочавање
проблема у
животној
средини
-извођење

- решавање
проблемских
ситуација које
развијају мисаоне
способности
ученика
- оспособљавање
ученика да праве
разлику између
наследних
особина и особина
које су резултат
деловања
спољашње
средине
- обучавање
ученика за
извођење
једноставних
експеримената у
биологији
- решавање
проблемских
ситуација које
развијају мисаоне
способности
ученика
- подизање свести
ученика о
негетивном
утицају човека на
жива бића
- подстицање

Живот у
екосистему

Садржаји програма
ТЕМА

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.

ОСНОВНИ НИВО
БИ.1.2.1. зна да су најмањи
организми саграђени од једне
ћелије у којој се одвијају сви
каракатеристични животни
процеси и зна основне
карактеристике грађе такве
ћелије
БИ.1.2.2. зна да је ћелија

проблеме у
животној
средини
-покреће
иницијативу
за
решавање
проблема
-истражује,
-посматра и
описује појаве
у природи,
-размењује
знање и
искуства

реалних акција
-праћење
реализације
пројекта који
израђују ученици
-подстиче на
размишљање
-подстиче на
коришћење
нових знања
-подстиче на
развој свести о
очувању
животне средине
-подстиче на
радозналост код
ученика

Образовнистандарди
СРЕДЊИ НИВО
БИ.2.2.1. разуме да постоје
одређене разлике у грађи
ћелија у зависности од
функције коју обављају у
вишећелијским организмима
(разлике између биљне и
животињске ћелије, између
коштане и мишићне ћелије и
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ученика на
одговоран однос
према живим
бићима
- упознавање
ученика са
елементима
здравог начина
живота

НАПРЕДНИ НИВО
БИ.3.2.1. зна карактеристике и
основне функције унутрашње
грађе биљака, животиња и
човека
БИ.3.2.2. разуме морфолошку
повезаност појединих нивоа
организације и њихову
међусобну функционалну

Јединство грађе и
функције као основа
живота

Човек и здравље

најмања јединица грађе свих
вишећелијских организма у
чијим се одељцима одвијају
разноврсни процеси, и зна
основне карактеристике грађе
тих ћелија
БИ.1.2.3. зна основне
карактеристике грађе биљака,
животиња и човека и основне
функције које се обављају на
нивоу организма
БИ.1.2.4. познаје основну
организацију органа у којима
се одвијају различити
животни процеси
БИ.1.2.5. разуме да је за
живот неопходна енергија
коју организми обезбеђују
исхраном БИ.1.2.6. разуме да
су поједини процеси
заједнички за сва жива бића
(дисање, надражљивост,
покретљивост, растење,
развиће, размножавање)
БИ.1.5.1. зна основне мере за
одржавање личне и хигијене
околине и разуме зашто је
важно да их се придржава
БИ.1.5.2. разуме значај
примене хигијенских навика у
исхрани и посебно значај
термичке обраде хране
БИ.1.5.4. разуме зашто је

сл.)
БИ.2.2.4. разуме да је за
живот неопходна енергија
која се производи, складишти
и одаје у специфичним
процесима у ћелији и да се тај
процес назива метаболизам
БИ.2.2.7. познаје термин
хомеостаза и зна да објасни
шта он значи
БИ.2.2.8. зна да је неопходна
координиција функција у
вишећелијским организмима
и зна који органски системи
омогућују ову интеграцију
БИ.2.2.9. зна да нервни и
ендокрини системи имају
улогу у одржавању
хомеостазе

условљеност
БИ.3.2.3. разуме узроке
развоја и усложњавања грађе
и функције током еволуције
БИ.3.2.6. зна и разуме главне
морфолошке и функционалне
карактеристике органа који
информишу организам о
стању у околини и њихову
улогу у одржавању
унутрашње равнотеже (улога
нервног система)
БИ.3.2.7. зна и разуме главне
морфолошке и функционалне
карактеристике органа који
реагују на промене у околини
и карактеристике органа које
враћају организам у
равнотежу онда када је из ње
избачен (стресно стање улога ендокриног система)

БИ.2.5.2. разуме значај и зна
основне принципе правилног
комбиновања животних
намирница
БИ.2.5.3. зна како се чува
хранљива вредност хране
БИ.2.5.4. зна механизме
којима загађење животне
средине угрожава здравље

БИ.3.5.1. познаје узроке и
физиолошке последице
заразних болести
БИ.3.5.2. познаје основне
принципе лечења заразних и
других болести
БИ.3.5.3. разуме основне
биолошке процесе који леже у
основи физиолошки правилне

746

важно да се придржава
човека
званичних упутстава која се
односе на заразне болести
(епидемије и пандемије)
БИ.1.5.5. препознаје основне
знаке поремећаја функције
појединих органа и основне
симптоме инфекције и
разликује стање у коме може
сам да интервенише од стања
када мора да се обрати лекару
БИ.1.5.7. разуме да загађење
животне средине (воде,
ваздуха, земљишта, бука итд)
и неке природне појаве (УВ
зрачење) неповољно утичу на
здравље човека
БИ.1.5.8. зна и разуме какав
значај за здравље имају
умерена физичка активност и
поштовање биолошких
ритмова (сна, одмора)
БИ.1.5.9. разуме да постоје
полне болести, познаје мере
превенције и могуће путеве
инфекције, као и њихове
негативне последице по
здравље
БИ.1.5.11. разуме одговорност
и опасност превременог
ступања у сексуалне односе и
разуме зашто абортус у доба
развоја има негативне
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исхране БИ.3.5.4. познаје
главне компоненте намирница
и њихову хранљиву вредност
БИ.3.5.5. познаје симптоме и
главне карактеристике
болести метаболизма и узроке
због којих настају (гојазност,
анорексија, булимија,
шећерна болест)
БИ.3.5.8. разуме механизме
стресног стања и утицај јаких
негативних емоција на
физиолошке процесе у
организму и понашање
појединца

последице на физичко и
ментално здравље
БИ.1.1.1. уме да наведе
основне карактеристике
живог света; БИ.1.1.2.
Порекло и разноврсност разликује живу и неживу
природу у непосредном
живота
окружењу и у типичним
случајевима
БИ.1.1.3. препознаје основне
сличности и разлике у изгледу
и понашању биљака и
животиња
БИ.1.3.5. зна основне
принципе наслеђивања
БИ.1.3.8. зна основне научне
чињенице о еволуцији живота
на земљи и етапе земљине
Наслеђивање и
историје
еволуција
БИ.1.3.9. зна да живот на
Земљи има заједничко
порекло са чијом се историјом
можемо упознати на основу
фосилних записа
БИ.1.3.10. зна да је природно
одабирање основни
механизам прилагођавања
организама
БИ.1.4.1. препознаје основне
еколошке појмове (животна
средина, станиште-биотоп,
животна заједница-биоценоза,
популација, еколошка ниша,

БИ.2.1.4. уме да објасни везу
између промена у просторном
и временском окружењу и
промена које се дешавају код
живих бића у околностима
када делује мањи број
чинилаца на типичне
заједнице живих бића или
организме

БИ.3.1.5. уме да објасни везу
између промена у просторном
и временском окружењу и
промена које се дешавају код
живих бића у комплексним
ситуацијама у сложенијим
заједницама

БИ.2.3.6. уочава
прилагођеност организама и
разуме да током еволуције
природно одабирање доводи
до прилагођавања организама
на услове животне средине
БИ.2.3.4. зна да на развиће
организама поред генетичког
материјала утиче и средина

БИ.3.3.5. разуме како
различити еволуциони
механизми, мењајући
учесталост особина у
популацијама, доводе до
еволуције
БИ.3.3.6. разуме да човек
може да утиче на смер и
брзину еволуционих промена
својих популација и
популација других врста

БИ.2.4.3. уме на разноврсним
примерима да одреди основне
материјалне и енергетске
токове у екосистему, основне
односе исхране, и најважнија

БИ.3.4.2. разуме да се уз
материјалне токове увек
преноси и енергија (и
обратно) и интерпретира
односе исхране у екосистему
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Живот у екосистему

екосистем, биом, биосфера) и
зна најопштије чињенице о
њима
БИ.1.4.2. препознаје утицаје
појединих абиотичких и
биотичких фактора на
организме и популације
БИ.1.4.4. препознаје животне
услове који владају у
карактеристичним
екосистемима Србије и
најважније представнике
врста које их насељавају
БИ.1.4.8. зна шта може лично
предузети у заштити свог
непосредног животног
окружења

својства биоценоза и
популација БИ.2.4.4. зна да у
природи постоји кружење
појединих супстанци (вода,
угљеник и азот)
БИ.2.4.5. препознаје
различите биоме и зна њихов
основни распоред на Земљи;
БИ.2.4.8. разуме последице
загађења воде, ваздуха и
земљишта као и значај
очувања природних ресурса и
уштеде енергије
БИ.2.4.9. разуме значај
природних добара у заштити
природе (националних
паркова, природних
резервата, ботаничких башта,
зоо-вртова)

(аутотрофни, хетеротрофни,
сапротрофни животни
комплекси, ланци исхране и
трофичке пирамиде) БИ.3.4.3.
разуме значај кружења
појединих супстанци у
природи (вода, угљеник и
азот)
БИ.3.4.4. разуме просторну и
временску организацију
животних заједница и
популација
БИ.3.4.5. предвиђа на основу
задатих услова средине тип
екосистема који у тим
условима настаје
БИ.3.4.8. разуме зашто се
неограничен развој
човечанства не може одржати
у ограниченим условима целе
планете

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА
Циљ: Циљ учења хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештина 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.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР. ЧАСОВА
о об ут си

ИСХОДИ

По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

МЕТАЛИ,
ОКСИДИ И
ХИДРОКСИД

5 3 1 1

– наведе
Препознаје,
Припрема
заступљеност
уочава, издваја
наставу,
метала,
кључне појмове и појашљава кључне
неорганских
чињенице, наводи
појмове, наводи
једињења у живој
и препознаје
примере примене
и неживој
примену
неорганских
природи;
неоранских
супстанци у
– испита и опише
супстанци у
свакодневном
физичка својства
свакодневном
животу,
метала и повеже
животу, записује
демонстрира
их с њиховом
хемијске формуле експерименталне
практичном
и хемијске
технике, прати и
применом;
једначине, изводи усмерава ученике
– испита и опише
огледе и
током
хемијска својства
анализира,
експерименталног
метала
закључује о
рада, објашњава
и објасни их на
својствима и
рачунске задатке
основу структуре
променама
из стехиометрије
атома и положаја
супстанци у
и масеног
елемената у
изведеном огледу,
процентног
Периодном
рачуна
састава и
систему;
стехиометријске
предлаже додатне
-напише формуле
задатке и масени садржаје за учење.
и именује оксиде
процентни састав
метала и;
једињења.
– испита, опише и
објасни својства
оксидабаза
препозна на
основу формуле
или назива
представнике ових
једињења у
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Излагањем
чињеница и
примене датих
супстанци,
објашњавањем и
повезивањем
појмова,
структуре
супстанце са
својствима и
применом ,
објашњавањем
рачунских
задатака,
извођењем
демонстрационих
огледа и лаб.
вежби.

свакодневном
животу и повеже
њихова својства
са практичном
применом;
– напише и
тумачи једначине
хемијских
реакција метала;
– препозна
физичке и
хемијске промене
неорганских
супстанци у
окружењу, и
представи
хемијске промене
хемијским
једначинама;
– правилно рукује
лабораторијским
посуђем,
прибором и
супстанцама, и
показује
одговоран однос
према здрављу и
животној средини;
– изведе
експеримент
према датом
упутству,
табеларно и
751

НЕМЕТАЛИ,
ОКСИДИ И
КИСЕЛИНЕ

5 4 2

1

графички прикаже
податке,
формулише
објашњења и
изведе закључке;
– изведе
стехиометријска
израчунавања и
израчуна масену
процентну
заступљеност
супстанци;
– наведе
Препознаје,
Припрема
заступљеност
уочава, издваја
наставу,
неметала и
кључне појмове и појашљава кључне
неорганских
чињенице, наводи
појмове, наводи
једињења у живој
и препознаје
примере примене
и неживој
примену
неорганских
природи;
неоранских
супстанци у
– испита и опише
супстанци у
свакодневном
физичка својства
свакодневном
животу,
неметала и
животу, записује
демонстрира
повеже их с
хемијске формуле експерименталне
њиховом
и хемијске
технике, прати и
практичном
једначине, изводи усмерава ученике
применом;
огледе и
током
– испита и опише
анализира,
експерименталног
хемијска својства
закључује о
рада, објашњава
неметала и
својствима и
рачунске задатке
објасни их на
променама
из стехиометрије
основу структуре
супстанци у
и масеног
атома и положаја изведеном огледу,
процентног
елемената у
рачуна
састава и
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Излагањем
чињеница и
примене датих
супстанци,
објашњавањем и
повезивањем
појмова,
структуре
супстанце са
својствима и
применом ,
објашњавањем
рачунских
задатака,
извођењем
демонстрационих
огледа и лаб.
вежби.

Периодном
систему;
– напише формуле
и именује оксиде
неметала,
киселине;
– испита, опише и
објасни својства
оксида,
неорганских
киселина,
препозна на
основу формуле
или назива
представнике ових
једињења у
свакодневном
животу и повеже
њихова својства
са практичном
применом;
– напише и
тумачи једначине
хемијских
реакција
неметала;
– препозна
физичке и
хемијске промене
неорганских
супстанци у
окружењу, и
представи
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стехиометријске
задатке и масени
процентни састав
једињења.

предлаже додатне
садржаје за учење.

СОЛИ

3 3 1

-

хемијске промене
хемијским
једначинама;
– 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;
– изведе
стехиометријска
израчунавања и
израчуна масену
процентну
заступљеност
супстанци;
– напише формуле
Препознаје,
Припрема
и именује соли;
уочава, издваја
наставу,
– испита, опише и кључне појмове и појашљава кључне
објасни својства чињенице, наводи
појмове, наводи
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Излагањем
чињеница и
примене датих
супстанци,

соли, препозна на
основу формуле
или назива
представнике ових
једињења у
свакодневном
животу и повеже
њихова својства
са практичном
применом;
– препозна
физичке и
хемијске промене
неорганских
супстанци у
окружењу, и
представи
хемијске промене
хемијским
једначинама;
– правилно рукује
лабораторијским
посуђем,
прибором и
супстанцама, и
показује
одговоран однос
према здрављу и
животној средини;
– изведе
експеримент
према датом
упутству,
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и препознаје
примену
неоранских
супстанци у
свакодневном
животу, записује
хемијске формуле
и хемијске
једначине, изводи
огледе и
анализира,
закључује о
својствима и
променама
супстанци у
изведеном огледу,
рачуна
стехиометријске
задатке и масени
процентни састав
једињења.

примере примене
неорганских
супстанци у
свакодневном
животу,
демонстрира
експерименталне
технике, прати и
усмерава ученике
током
експерименталног
рада, објашњава
рачунске задатке
из стехиометрије
и масеног
процентног
састава и
предлаже додатне
садржаје за учење.

објашњавањем и
повезивањем
појмова,
структуре
супстанце са
својствима и
применом ,
објашњавањем
рачунских
задатака,
извођењем
демонстрационих
огледа и лаб.
вежби.

ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА И
ЊИХОВА
ОПШТА
СВОЈСТВА

1 1 -

1

табеларно и
графички прикаже
податке,
формулише
објашњења и
изведе закључке;
– изведе
стехиометријска
израчунавања и
израчуна масену
процентну
заступљеност
супстанци;
– разликује
Препознаје,
својства
уочава, издваја
неорганских и
кључне појмове и
органских
чињенице, наводи
супстанци и
и препознаје
објашњава
примену
разлику на основу
органских
њихових
супстанци у
структура;
свакодневном
– препозна
животу.
физичке и
хемијске промене
неорганских и
органских
супстанци у
окружењу, и
представи
хемијске промене
хемијским
једначинама;
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Излагањем
чињеница и
примене датих
супстанци,
објашњавањем и
повезивањем
појмова,
структуре
супстанце са
својствима и
применом.

УГЉОВОДОНИЦ
И

6 5 1 1

– напише формуле
Препознаје,
Припрема
и именује
уочава, издваја
наставу,
представнике
кључне појмове и појашљава кључне
класа органских чињенице, наводи
појмове, наводи
једињења имајући
и препознаје
примере примене
у виду структурну
примену
угљоводоника у
изомерију;
угљоводоника у
свакодневном
– разликује
свакодневном
животу, изводи
органске
животу, записује
демонстрационе
супстанце са
изомере
огледе, објашњава
аспекта чиста
рационалним
писање
супстанца и
структурним
рационалних
смеша, величина
формулама и
структурних
молекула,
хемијске
формула изомера
структура,
једначине
угљоводоника,
порекло и то
карактеристичне
објашњава
повезује са
за угљоводонике,
рачунске задатке
њиховом улогом и
рачуна
из стехиометрије
применом;
стехиометријске
и масеног
– испита, опише и задатке и масени
процентног
објасни физичка и процентни састав
састава и
хемијска својства
једињења .
предлаже додатне
представника
садржаје за учење.
класа органских
једињења и
повеже својства
једињења са
њиховом
практичном
применом;
– објасни и
хемијским
једначинама
757

Излагањем
чињеница и
примене датих
супстанци,
објашњавањем и
повезивањем
појмова,
структуре
супстанце са
својствима и
применом ,
објашњавањем
рачунских
задатака,
извођењем
демонстрационих
огледа.

ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА СА
КИСЕОНИКОМ

3 2 3

-

представи
хемијске промене
карактеристичне
за поједине класе
органских
једињења;
– изведе
стехиометријска
израчунавања и
израчуна масену
процентну
заступљеност
супстанци;
– напише формуле
Препознаје,
Припрема
и именује
уочава, издваја
наставу,
представнике
кључне појмове и појашљава кључне
класа органских чињенице, наводи
појмове, наводи
једињења имајући
и препознаје
примере примене
у виду структурну
примену
органских
изомерију;
органских
кисеоничних
– разликује
кисеоничних
једињења у
органске
једињења у
свакодневном
супстанце са
свакодневном
животу, изводи
аспекта чиста
животу, записује
демонстрационе
супстанца и
рационалним
огледе, објашњава
смеша, величина
структурним
писање
молекула,
формулама
рационалних
структура,
представника
структурних
порекло и то
датих класа
формула
повезује са
оранских
органских
њиховом улогом и
кисеоничних
кисеоничних
применом;
једињења и
једињења,
– испита, опише и
хемијске
објашњава
758

Излагањем
чињеница и
примене датих
супстанци,
објашњавањем и
повезивањем
појмова,
структуре
супстанце са
својствима и
применом ,
објашњавањем
рачунских
задатака,
извођењем
демонстрационих
огледа.

БИОЛОШКИ
ВАЖНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

4

- 3

-

објасни физичка и
хемијска својства
представника
класа органских
једињења и
повеже својства
једињења са
њиховом
практичном
применом;
– објасни и
хемијским
једначинама
представи
хемијске промене
карактеристичне
за поједине класе
органских
једињења;
– изведе
стехиометријска
израчунавања и
израчуна масену
процентну
заступљеност
супстанци;
– опише физичка
својства:
агрегатно стање и
растворљивост
масти и уља,
угљених хидрата,
протеина и
759

једначине
карактеристичне
за оранска
кисеонична
једињења, рачуна
стехиометријске
задатке и масени
процентни састав
једињења .

рачунске задатке
из стехиометрије
и масеног
процентног
састава и
предлаже додатне
садржаје за учење.

Препознаје,
Припрема
уочава, издваја
наставу,
кључне појмове и појашљава кључне
чињенице, наводи
појмове, наводи
и препознаје
примере примене
примену
билошки важних
биолошких
једињења у

Излагањем
чињеница и
примене датих
супстанци,
објашњавањем и
повезивањем
појмова,

растворљивост
витамина;
– опише основу
структуре
молекула који
чине масти и уља,
угљене хидрате и
протеине; –
објасни
сапонификацију
триацилглицерола
и хидрогенизацију
незасићених
триацилглицерола
, наведе производе
хидролизе
дисахарида и
полисахарида и
опише услове под
којима долази до
денатурације
протеина;
– 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
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важних органских
једињења у
свакодневном
животу, записује
рационалним
структурним
формулама
представнике
датих класа
билошких важних
једињења и
хемијске
једначине
карактеристичне
за билошки важна
једињења, рачуна
стехиометријске
задатке и масени
процентни састав
једињења .

свакодневном
животу, изводи
демонстрационе
огледе, објашњава
писање
рационалних
структурних
формула
представника
билошких важних
једињења,
предлаже додатне
садржаје за учење.

структуре
супстанце са
својствима и
применом ,
објашњавањем
рачунских
задатака,
извођењем
демонстрационих
огледа.

ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И
ЗЕЛЕНА
ХЕМИЈА

2 2 2 2

исхраном људи;
– 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, 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
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Препознаје,
уочава, издваја
кључне појмове и
чињенице о
заађивачима воде,
ваздуха и
земљишта.
Прегледа и
истражује о
начинима
рециклаже
папира, пластике,
стакла и метала.
Саледава
ситуацију
загађености
природе у свом
блиском
окружењу, даје
предлоге и
решења уочених
еколошких
проблема.

Припрема
Излагањем
наставу,
чињеница о
појашљава кључне
загађивачима
појмове, наводи
животне средине,
загађиваче воде,
узроцима
ваздуха и земље,
загађености
њихов утицај на животне средине и
екосистем и
решењима за
човека, објашњава
еколошке
процесе
проблеме у
рециклаже, утицај
блиској средини
тешких метала на
ученика.
здравље човека,
истиче важност
очувања здраве
животне средине,
развој и утицај
зелене хемије у
нашој држави.

планирања и
решавања
проблема заштите
животне средине.

Садржаји програма
ТЕМА

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И
ХИДРОКСИД

ОСНОВНИ НИВО

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење
симбола најважнијих хемијских
елемената, хемијских формула
најважнијих представника класа
неорганских и органских
једињења, и квалитативно
значење хемијских једначина
реакција оксидације
ХЕ.1.1.8. значење следећих
термина: супстанца, смеша,
раствор, растварање, елемент,
једињење, атом, молекул, јон,
ковалентна веза, јонска веза,
оксидација, оксид, киселина,
база, со, индикатор
ХЕ.1.2.1. основна физичка и
хемијска својства неметала и
метала (агрегатно стање,
проводљивост топлоте и
електрицитета и реакцију са
кисеоником)
ХЕ.1.2.2. везу између својстава
неметала и метала и њихове
практичне примене

Образовни стандарди
СРЕДЊИ НИВО

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле
најважнијих представника класа
неорганских и органских
једињења, и једначине хемијских
реакција неутрализације и
супституције
ХЕ.2.2.1. на основу назива
оксида, киселина, база и соли
састави формулу ових супстанци
ХЕ.2.2.2. пише једначине
хемијских реакција синтезе и
анализе бинарних једињења
ХЕ.2.2.3. експерименталним
путем испита растворљивост и
хемијску реакцију оксида са
водом
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НАПРЕДНИ НИВО

ХЕ.3.2.1. да су физичка и
хемијска својства метала и
неметала одређена структуром
њихових атома/молекула
ХЕ.3.2.2. хемијска својства
оксида (реакције са водом,
киселинама, хидроксидима)
ХЕ.3.2.4. да општа својства база
зависе од њихове структуре
(реакције са киселинама и са
киселим оксидима)

ХЕ.1.2.3. да препозна метале
(Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag,
Au) на основу њихових
физичких и хемијских својстава
ХЕ.1.2.4. да на основу формуле
именује основне класе
неорганских једињења
ХЕ.1.2.5. примере оксида,
киселина, база и соли у
свакодневном животу као и
практичну примену ових
једињења ХЕ.1.2.6. основна
физичка и хемијска својства
оксида, киселина, база и соли
ХЕ.1.2.7. утврди основна
физичка својства оксида
(агрегатно стање, боја, мирис)
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује
супстанцама, посуђем и
прибором
НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И
КИСЕЛИНЕ

ХЕ.1.2.1. основна физичка и
хемијска својства неметала и
метала (агрегатно стање,
проводљивост топлоте и
електрицитета и реакцију са
кисеоником)
ХЕ.1.2.2. везу између својстава
неметала и метала и њихове
практичне примене
ХЕ.1.2.4. да на основу формуле
именује основне класе
неорганских једињења
ХЕ.1.2.5. примере оксида,
киселина, база и соли у
свакодневном животу као и

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле
најважнијих представника класа
неорганских и органских
једињења, и једначине хемијских
реакција неутрализације и
супституције
ХЕ.2.2.1. на основу назива
оксида, киселина, база и соли
састави формулу ових супстанци
ХЕ.2.2.2. пише једначине
хемијских реакција синтезе и
анализе бинарних једињења
ХЕ.2.2.3. експерименталним
путем испита растворљивост и
хемијску реакцију оксида са
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ХЕ.3.2.1. да су физичка и
хемијска својства метала и
неметала одређена структуром
њихових атома/молекула
ХЕ.3.2.2. хемијска својства
оксида (реакције са водом,
киселинама, хидроксидима)
ХЕ.3.2.3. да општа својства
киселина зависе од њихове
структуре (реакција са
хидроксидима, металима,
карбонатима, бикарбонатима и
базним оксидима)

СОЛИ

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА
И ЊИХОВА ОПШТА
СВОЈСТВА
УГЉОВОДОНИЦИ

практичну примену ових
једињења
ХЕ.1.2.6. основна физичка и
хемијска својства оксида,
киселина, база и соли
ХЕ.1.2.7. утврди основна
физичка својства оксида
(агрегатно стање, боја, мирис)
ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна
својства супстанци помоћу
индикатора
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује
супстанцама, посуђем и
прибором
ХЕ.1.2.4. да на основу формуле
именује основне класе
неорганских једињења
ХЕ.1.2.5. примере оксида,
киселина, база и соли у
свакодневном животу као и
практичну примену ових
једињења
ХЕ.1.2.6. основна физичка и
хемијска својства оксида,
киселина, база и соли
ХЕ.1.2.9. испита растворљивост
соли
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује
супстанцама, посуђем и
прибором

ХЕ.1.3.1. формуле, називе и
функционалне групе
најважнијих угљоводоника,

водом
ХЕ.2.2.4. испита најважнија
хемијска својства киселина
(реакција са карбонатима и
металима)

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле
најважнијих представника класа
неорганских и органских
једињења, и једначине хемијских
реакција неутрализације и
супституције
ХЕ.2.2.1. на основу назива
оксида, киселина, база и соли
састави формулу ових супстанци
ХЕ.2.2.2. пише једначине
хемијских реакција синтезе и
анализе бинарних једињења

ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска
својства соли зависе од њихове
структуре
ХЕ.3.2.6. изведе реакцију
неутрализације

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле
најважнијих представника класа
неорганских и органских

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције
угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења,
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ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА
СА КИСЕОНИКОМ

БИОЛОШКИ ВАЖНА
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА

алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара ХЕ.1.3.2.
основна физичка и хемијска
својства угљоводоника,
алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара
ХЕ.1.3.3. практични значај
угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара
у свакодневном животу
ХЕ.1.3.1. формуле, називе и
функционалне групе
најважнијих угљоводоника,
алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара ХЕ.1.3.2.
основна физичка и хемијска
својства угљоводоника,
алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара
ХЕ.1.3.3. практични значај
угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара
у свакодневном животу
ХЕ.1.4.1. да наведе физичка
својства (агрегатно стање и
растворљивост) масти и уља,
угљених хидрата, протеина
ХЕ.1.4.2. примере и
заступљеност масти и уља,
угљених хидрата и протеина у

једињења, и једначине хемијских
реакција неутрализације и
супституције
ХЕ.2.3.1. пише једначине
хемијских реакција сагоревања
угљоводоника и алкохола

карбоксилних киселина и естара
ХЕ.3.3.2. видове практичне
примене угљоводоника,
алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара на основу
својстава која имају
ХЕ.3.3.3. пише једначине
хемијских реакција
угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле
најважнијих представника класа
неорганских и органских
једињења, и једначине хемијских
реакција неутрализације и
супституције
ХЕ.2.3.1. пише једначине
хемијских реакција сагоревања
угљоводоника и алкохола

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције
угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара
ХЕ.3.3.2. видове практичне
примене угљоводоника,
алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара на основу
својстава која имају
ХЕ.3.3.3. пише једначине
хемијских реакција
угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара

ХЕ.2.4.1. најважније улогe масти
и уља, угљених хидрата и
протеина у живим организмима

ХЕ.3.4.1. основу структуре
молекула који чине масти и уља,
угљене хидрате и протеине
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА
ХЕМИЈА

намирницама
ХЕ.1.5.1. значај безбедног
поступања са супстанцама,
начине њиховог правилног
складиштења, а са циљем
очувања здравља и животне
средине

ПРЕДМЕТ:ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
ЦИЉ:Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос
према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у
сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.
ТЕМА/ОБЛАСТ

1.ЖИВОТНО И
РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ

БР.
ИСХОДИ
ЧАСОВ
По завршетку теме
А
ученик ће бити у
о ут
стању да:
ук
– процени значај
3+3=6
електротехнике,
рачунарства и
мехатронике у
животном и радном
окружењу;
– анализира опасности
од неправилног
коришћења

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

- схватају значај
технике и
технологије на
очувању животне
средине
-сазнаје опасности
које настају
неправилном
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-уводи

ученике у
свет eлектронике
,мехатронике и
електротехнике
-упознаје ученике
о потрошњи
енергије у

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

/излагање,вербална
метода, метода
разговора,
демонстративна
метода/фронтални
и индивидуални
рад

електричних апарата
и уређаја и познаје
поступке пружања
прве помоћи;
– образложи важност
енергетске
ефикасности
електричних уређаја
у домаћинству;
– повеже професије
(занимања) у области
електротехнике и
мехатронике са
сопственим
интересовањима;
2. САОБРАЋАЈ

3+3=6

– упореди

карактеристике
електричних и
хибридних
саобраћајних
средстава са
конвенционалним;
– разуме значај
електричних
иелектронских
уређаја у
саобраћајним
средствима;
– користи доступне
телекомуникационе
уређаје и сервисе;

употрбом
електричних апарата

-уочавају како и на
који начин се могу
смањити трошкови
енергије у
домаћинству
-наводи и сазнаје
професије и
занимања у области
мехатронике,електро
нике и
електротехнике
-прави паралелу и
упоређује особине
конвенционалних
саобраћајних
средстава са новим
електричним и
хибридним.
-набраја и описује
електричне и
електронске уређаје у
возилима
-самостално користи
телекомуникационе
уређаје и сервисе
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домаћинству и
могућности
уштеде.
-упознаје ученике
о професијама и
занимањима у
области
електротехнике и
електронике

-уводи ученике у
свет саобраћајно
техничке културе
-У осмом разреду
тежиште је на
саобраћајним
средствима која
користе
електрични и
хибридни
погон,објашњава
љихов значај и
коришћење у
будућности,јер су

вербална,текстуал
на,
разговор,илустрац
ија,
демонстрација/фр
онтални,индивидуа
лни

резерве фосилних
горива на измаку
3. РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

10+10=2
0

– објасни систем

–

–
–

–
–

–

производње,
трансформације и
преноса електричне
енергије;
анализира значај
коришћења
обновљивих извора
електричне енергије;
разликује елементе
кућне електричне
инсталације;
повеже електрично
и/или електронско
колопрема
задатојшеми;
користи мултиметар;
анализира
карактеристике
електричних машина
и повезује их са
њиховом употребом;
класификује
електронске
компоненте на
основу намене;

-објашњава како се
електрична енергија
добија у електранама
-наводи предности
коришћења
обновљивих извора
енергије
-чита шеме
електричних кола
-наводи значај и
функције
електричних машина
као и њихову
правилну употребу
-црта шеме
електричних струјних
кола
-чита шеме кућних
електричних
инсталација
-препознаје
електронске елементе
-прави разлику
између активних и
пасивних
електронских
компоненти
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-Упознавање
електроинсталацио
ног материјала и
прибора
- Уз помоћ
одговарајућих
шема и узорака
склопљених
струјних кола,
објаснити
ученицима,
основна струјна
кола кућне
електричне
инсталације
- Објаснити
ученицима
упрошћену шему и
главне
карактеристике
трофазне
електричне
инсталације
-Упознаје ученике
са електричним
машинама и

вербална,текстуал
на,
лабораторијска,де
монстрација/фронтал
ни,
индивидуални

4. ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

9+9=18

– класификује

компоненте ИКТ
уређаја према
намени;
– процени значај
управљања
процесима и
уређајима помоћу
ИКТ;
– црта електричне
шемеправилно

-Препознају ознаке и
симболе који се
користе у
електричним шемама
-Раде са софтвером за
симулацију
електричних кола
-Самостално израђује
вежбе са
електромеханичким
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њиховој намени
- Упознавање
ученика са
електротехничким
апаратима и
уређајима у
домаћинству
урадити уз помоћ
мултимедије,
слика или модел
- У оквиру
електронике, кроз
примере практичне
примене, упознати
ученике са
основама на којима
се заснива рад
дигиталне
технологије.
-Упознаје ученике
са основним
симболима и
ознакама које се
користе у
електричним
шемама и
оспособити их за
њихово цртање.
-Демонстрира рад

вербална,графичка
,
текстуална,демонстрација/фронтал
ни ,индивидуални

користећи симболе;
моделима
– користи софтвере за
симулацију рада
електричних кола;
– саставиелектромехан
ички модели
управљањиме помоћу
интерфејса;

5.КОНСТРУКТОРС 0+18=18
КО
МОДЕЛОВАЊЕ

– самостално/тимски

истражује и
осмишљавапројекат;
– креира
документацију,
развије и представи
бизнис план
производа;
– саставипроизвод
према осмишљеном

-рационално
материјал

- тимски
сарађују
-представљају
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са софтвером за
симулацију рада
електричних кола
-Осмишљава
вежбе у којима ће
ученици саставити
и управљати
електромеханички
м моделима
користећи ИКТ и
интерфејс.
-Креиравежбе у
оквиру којих
ученици цртају
електричну шему и
користе
рачунарску
симулацију за
приказ њеног
функционисања.
користе - на основу
разних особина
материјала,
одабира
материјал за
модел и макету

раде

и

-

подстиче
ученике на
самосталан рад

Производнорадна,графичка/ра
д
у пару и групи

решењу;
– састави и управља
једноставним
школским роботом
или мехатроничким
моделом;
– представи решење
готовог
производа/модела;
– процењује свој рад и
рад других и
предлаже унапређење
реализованог
пројекта.

израђени производ

-Управља
мехатроничким
моделом или роботом
-Повезују и склапа
електронске
компоненте у целину
-врши предрачунску
вредност добијеног
производа и одређује
му цену,а затим
продаје модел
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организује
групни рад и
рад у пару

ПРЕДМЕТ:ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
ЦИЉучења 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.
ТЕМА/
ОБЛАСТ

1. ИКТ

БР.
ИСХОДИ
ЧАСОВА По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
о ут ук
10 – унесе и мења податке у
–
–
–
–
–

–

табели;
разликује типове података
у ћелијама табеле;
сортира и филтрира
податке по задатом
критеријуму;
користи формуле за
израчунавање статистика;
представи визуелно
податке на oдговарајући
начин;
примени основне
функције форматирања
табеле, сачува је у пдф
формату и одштампа;
приступи дељеном
документу, коментарише
и врши измене унутар
дељеног документа;

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
-слуша
-посматра
-уочава
- креира
-снима
-обрађује и
уређује
- ради вежбе
-закључује
-процењује
примену
наученог у
другим
предметима

НАСТАВНИКА
-уводи ученике у
садржај теме
-презентује
рад са табелама
(основне елементе,
унос и типове
података, сортирање
и филтрирање, рад са
формулама и
функцијама,
графиконима...)
-мотивише
-координира
радом
-развија слободно и
креативно мишљење
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НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
При обради нових садржаја
наставник се ослања на
постојеће искуство и знање
ученика, и настоји, где год је то
могуће, да ученици самостално
изводе закључке. Ученике
упућује да, осим уџбеника,
користе и друге изворе знања,
како би усвојена знања била
трајнија и шира, а ученици
оспособљени за примену у
решавању разноврсних
задатака. Комбиновањем
различитих метода и облика
радаподстиче интелектуалну
активност ученика и наставу
чини интересантнијом и
ефикаснијом, а избор зависи од
наставних садржаја који се
реализују, исхода, али и од

ТЕМА/
ОБЛАСТ

2.
Дигитална
писменост

БР.
ИСХОДИ
ЧАСОВА По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
о ут ук
– разуме на које све
2
начине делимо личне
податке приликом
коришћења интернета;
– разуме потенцијалне
ризике дељења личних
података путем
интернета, поготову
личних података деце;
– разуме везу између
ризика на интернету и
кршења права;
– објасни појам „отворени
подаци”;
– успостави везу између
отварања података и
стварања услова за
развој иновација и
привредних грана за
које су доступни
отворени подаци;

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
-слушају
-прате
размишљају о
решавању
проблемских
ситуација
насталих на
интернету
-закључују
-процењују
примену
наученог у
дигиталном
свету
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НАСТАВНИКА
планира,
осмишљава,
упућује,
подстиче,
демонстрирадељ
ење личних
података, даје
упутства, ради на
развијању
одговорности у
дигиталном
свету усклађује
инд. рад са
способностима
ученика, даје
повратне
информације,
користиразлич.
методе,ради на
развијању свести
о опасностима на
интернету као и
о поштовању
ауторских права,

специфичности и индив.
карактеристика ученика.
НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Кроз разговор са ученицима и
пажљиво одабране примере
поновити како се користе
подаци које о корисницима
интернета, њиховим
активностима и понашању,
прикупљају претраживачи
интернет страница, саме
интернет странице и друштвене
мреже и креирању и заштити
личног профила ученика на
интернету, било да је у питању
играње видео-игара, друштвене
мреже или веб-сајтови за
учење.
Наставник упознаје ученике са
начинима сакупљања и обраде
података и предочава
ученицима везу између
грађанских права и обраде
података. Уводи појам
отворени подаци и појашњава
начине проналажења,
приступања и преузимања са

ствара услове за
развој
предузетништва
ТЕМА/
ОБЛАСТ

3.
Пројектна
настава
(ИКТ+ДП)

БР.
ЧАСОВА
о ут ук
4

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

– сарађује са осталим
члановима групе у свим
фазама пројектног
задатка;
– сараднички осмисли и
спроведе фазе пројектног
задатка;
– самовреднује своју улогу
у оквиру пројектног
задатка/тима;
– креира рачунарске
програме који доприносе
решавању пројектног
задатка;
– поставља резултат свог
рада на Интернет ради
дељења са другима уз
помоћ наставника;
– вреднује своју улогу у
групи при изради
пројектног задатка и
активности за које је био
задужен.

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
-сарађују

НАСТАВНИКА
-уводи ученике у
садржај теме

-прикупљају
-закључују

-планира фазе
пројектног
задатка

-примењују
-вреднују
- процењују
примену
пројекта у
другим
доменима
друштва

-ради на
развијању
способности
ученика да
примене научено
при изради
пројекта
-мотивише
координира
радом
-ради на
развијању
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нагласком да треба наводити
извор са кога су преузети,
приликом коришћења ових
података.
НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Фазе пројектног задатка
Израда пројектног задатка у
корелацији са другим предметима.
Вредновање резултата пројектног
задака.
Ученици заједно са наставником
пролазе кроз све фазе рада на
пројектном задатку, при чему
наставник наглашава сваки корак,
објашњава, иницира дискусију и
предлаже решења. Акценат је на
постицању иницијатива и
креативности, успостављању
сарадничких и вредносних ставова
код ученика.Пројектни задаци се
баве темама из школског или
свакодневног живота: Шта желимо
− будућа занимања, Завршни
испит: моја школа и школе из
окружења, Популарни филмови и
музика, Безбедност у саобраћају,
Статистике у спорту...
Наставникосмисли
активности

креативности

ТЕМА/
ОБЛАСТ

4.
Рачунарство

БР.
ИСХОДИ
По
завршетку
теме ученик ће бити у
ЧАСОВА
стању да:
о ут ук
12 – унесе серију (низ)
података;
– изврши једноставне
анализе низа података
(израчуна збир, просек,
проценте, ...);
– графички представи
низове података (у
облику линијског,
стубичастог или
секторског дијаграма);
– унесе табеларне податке
или их учита из локалних
датотека и сними их;
– изврши основне анализе и
обраде табеларних
података (по врстама и по
колонама, сортирање,
филтрирање, ...);
– изврши анализе које
укључују статистике по
групама;

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
-слуша
-посматра
-уочава
-ради вежбе
- закључује
- разуме
примере
- решава
једноставније
задатке
- креира
рачунарски
програм
-исправља
грешке
-примењује
научено у
решавању
проблема из
других
предмета
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НАСТАВНИКА

које укључују практичан рад уз
примену
ИКТ-а,
повезивање
различитих садржаја из других
тема унутар самог предмета, као и
других предмета.

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

Анализа података и доношење
Планира,
закључака и одлука на основу
осмишљава, уводи података представља једну од
ученике у садржај најзначајнијих вештина у
теме, упућује,
савременом друштву.
подстиче,
У оквиру теме Рачунарство
демонстрира, ради приказује се обрада података
на развијању
применом специјализованих
алгоритамсњког
програмских језика и
мишљења, даје
окружења:
упутства,
-основни начини анализе
усклађује инд. рад низова података (коришћењем
са способностима библиотечке
ученика,
функционалности)и њихово
мотивише,
коришћење увежбавањем на
охрабрује, даје
реалним примерима из домена
повратне
блиских ученицима
информације,
- визуализације низова података
координира
у различитим облицима
радом, користи
Садржај се реализује кроз:
различите методе -теоријске основе и упуства за
за развијање
реализацију задатка,

логичког
мишљења и
креативности

ТЕМА/
ОБЛАСТ

5.
Пројектна
настава (Р)

БР.
ЧАСОВА
о ут ук
6

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

– сарађује са осталим
члановима групе у свим
фазама пројектног задатка;
– сараднички осмисли и
спроведе фазе пројектног
задатка;
– самовреднује своју улогу у
оквиру пројектног
задатка/тима;
– креира рачунарске
програме који доприносе
решавању пројектног
задатка;
– поставља резултат свог
рада на Интернет ради
дељења са другима уз
помоћ наставника;
– вреднује своју улогу у
групи при изради

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
-сарађују

НАСТАВНИКА

вредновање резултата

-планира фазе
пројектног
задатка

-примењују
-вреднују
- процењују
примену
пројекта у
другим
доменима
друштва
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НАЧИН И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА

-уводи ученике у Фазе пројектног задатка
Израда пројектног задатка и
садржај теме

-прикупљају
-закључују

објашњења појмова...
-практичан рад на изради вежби
индивидуално, у пару
Ради се на успостављању и
неговању:
поступности,аналитичности,
истрајности, самосталности,
сарадњи и одговорном
приступу тимском раду

-ради на
развијању
способности
ученика да
примене научено
при изради
пројекта
-мотивише

Ученици заједно са наставником
пролазе кроз све фазе рада на
пројектном задатку, при чему
наставник наглашава сваки
корак, објашњава, иницира
дискусију и предлаже решења.
Акценат је на постицању
иницијатива и креативности,
успостављању сарадничких и
вредносних ставова код ученика.
Пројектни задатак
Управљање дигиталним
уређајима (програмирање
уређаја)- креирање апликација

пројектног задатка и
активности за које је био
задужен.

координира
радом
-ради на
развијању
креативности

ТЕМА/ОБЛАСТ

за покретање уређаја/робота и
повезивање знања са знањима из
предмета Техника и технологија

Израда мобилних апликација,
тестирање и опцијама за
генерисање QR кода за
преузимање апликације на
Андроид уређај, или се
креирање фајла који чувамо
на рачунару.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМЕТЕНЦИЈЕ
Компетенција за целоживотно учење

1. ИКТ

-

Ученик уме да планира време за учење и да организује процес учења и управља њим.
Ефикасно користи различите стратегије учења, прилагођава их природи градива и циљевима учења.
Уме да проценисопствену успешност у учењу; идентификује тешкоће у учењу и зна како да их превазиђе.

Рад с подацима и информацијама
-

Користи информационе технологије за чување, презентацију и основну обраду података.
Пореди различите изворе и начине добијања података, процењује њихову поузданост и препознаје неке од могућих узрока грешке
Разликује јавне и приватне податке, упознат је са основним правилима чувања приватности података.

-

Претражује, процењује релевантност и поузданост, анализира и систематизује информације у електронском облику користећи
одговарајућа ИКТ средства (уређаје, софтверске производе и електронске услуге).
Помоћу ИКТ представља, едитује и форматира информације користећи на ефикасан начин могућности датог ИКТ средства.
Приликом решавања проблема бира одговарајућа ИКТ средства

Дигитална компетенција
-

Решавање проблема
-

Ученик проналази/осмишљава могућа решења проблемске ситуације.
Ученик упоређује различита могућа решења проблемске ситуације сходно релевантним критеријумима, објашњава шта су предности
и слабе стране различитих решења.
Ученик припрема примену изабраног решења, прати његову примену усклађујући се са новим сазнањима које стиче током примене
датог решења и успева да реши проблемску ситуацију.
Ученик вреднује примену датог решења, идентификује његове добре и слабе стране и формулише препоруке за наредно искуство са
истим или сличним проблемским ситуацијама.

Сарадња
-

Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, усаглашавању и остварењу заједничких циљева.
Активно слуша и поставља релевантна питања поштујући саговорнике и сараднике, а дискусију заснива на аргументима.
Конструктивно доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима и при томе поштује друге као равноправне чланове групе.
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Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групног рада на одговоран, истрајан и креативан начин.
Учествује у критичком, аргументованом и конструктивном преиспитивању рада групе и доприноси унапређењу рада групе.
Естетичка компетенција - Анализира и критички вреднује дигитални производ у контексту естетике и корисничког доживљаја.
-

Предузимљивост и предузетничка компетенција

-

Исказује и заступа своје идеје, утиче на друге кроз развој вештине јавног говора, преговарања и решавања конфликата.
Поставља адекватнеи реалне циљеве процењујући и прихватајући ризике; планира ресурсе и управља њима (знања и вештине, време,
новац, технологије и други ресурси) и усредсређен је на постизање циљева.
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ПРЕДМЕТ:ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
ЦИЉ:Циљ учења предмета је да ученик унапређује физичке способности, моторичке, моторичке вештине и знања из
области физичке и здравствене културе ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у
савременим условима рада.
Годишњи фонд часова: 102
ТЕМА/ОБЛАСТ
БР.
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН И
По
завршетку
теме
ученик
ће
бити
у
ЧАСОВА
ПОСТУПЦИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
стању да:
о ут ук
ОСТВАРИВАЊА
1.- Физичка и
здравствена
култура Физичко
вежбање и спорт
Здравствено
васпитање
2.-Физичке
способности

Реализује
се кроз
часове
осталих
области

Исходи се постижу кроз
све часове редовне
наставе и кроз
ваннаставне и ваншколске
активности.

Активно учешће у
наставним,
ваннаставним
активностима

3.-Моторичке
вештине, спорт и
спортске
дисциплине
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Планира
саджаје,
континуирано
прати напредак
ученика и
поштује
индивидуалне
разлике ученика.
Планира
садржаје и
методе који
одговарају
основном
задатку главног
дела часа.
Примењује
основне и
проширене
програмске
садржаје у

Реализује се кроз све
наставне области и теме
уз практичан рад

Реализује се кроз све
наставне области и теме
уз практичан рад

Реализује се кроз
садржаје из атлетике,
спортске гимнастике,
ритмике, плесова,
тимских и спортских

настави ФЗВ.
Упознавање са
планом рада

Ученик ће бити упознат са Прати излагање
наставним садржајима у
наставника.
предстојећој наставној
години.

1

Мерење телесног
развоја и
физичких
способност
8

Атлетика

4 15

Спортска
гимнастика
3

Основе
спортских игара :

4

19

игара у складу са
условима.
Наставник
Упознавање ученика о
упознаје ученике предстојећем раду од
са планом рада
стране предметног
на првом
наставника.
наставном часу у
септембру.
Обезбеђује
Снимање иницијалног
мерне
стања у одељењу и
инструменте,
поређење са резултатима
врши
претходног тестирања
евиденцију,
кроз тестирање на
планира на
почетку и крају наставне
основу поређења године.
резултата

Ученик ће упоредити
властити напредак
телесног развоја и
физичких способности у
односу на протеклу
годину

Покуша да
постигне најбољи
резултат због
кавалитетног
тестирања.

Ученик примењује
усвојене технике кретања
у игри, спорту и другим
различитим ситуацијама

Вежба у
адекватној
спортској опреми.

Подстиче
ученике без
притисака.

Редовно
присуствује
часовима ФЗВ.

Подстиче
ученике на
самостално
вежбање.

Усвајање градива на
вежбалишту отвореног
типа (трчања,
бацања,скокови) и у сали
(скокови)
Усвајање градива кроз
поштовање
индивидуалних разлика
ученика.

Труди се да
постигне

Образлаже
појмове и

Реализовање градива
кроз колетивне спортове

Примени вежбања из
гимнастике за развој
7 физичких способности,
одржава равнотежу у
различитим кретањима
Користи усвојене
елементе технике у
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спортским играма,
напредак у
поштује правила и понаша усавршавању
се културно
технике
спортских игара.
Изводи елементе
усвојених тимских и
спортских игара
Примени основна правила

- одбојка

12

12

- футсал

10

10

- рукомет

12

12

Примени основне
тактичке елементе

- кошарка

12

12

Користи усвојене
елементе технике

Активност по
избору ученика

Ритмика и плес

Полигони

12

12

2

2

Креира час према својим
афинитетима уз
поштовање жеља других
ученика

4

Изводи кретања у
различитом ритму

Предвиди и елиминише

Активно
учествује у
наставним и
ваннаставним
активностима.
Покушава да
савлада
активности у
ритму.
Врши
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правила без
њиховог
натурања.

на редовним часовима,
секцији, недељу
школског спорта.

Утиче на
спортско
понашање.
Утиче на развој
поштовања
противника.
Утиче на развој
потребе за
чувањем
сопственог и
туђег здравња.
Комуницира са
ученицима без
испољавања
моћи.
Сагледава жеље Реализовање градива
ученика и излази кроз договор са
им у сусрет.
ученицима уз
поштовање свих.
Обезбеђује
Облици рада :
реквизите за
фронтални, групни,
извођење часова. индивидуални.
Охрабрује,

Методе рада : метод

1

4

5

последице недовољне
физичке ативности

самопроцењивање помаже и
кроз различите
мотивише
садржаје.
ученике без
критиковања.

практичног вежбања,
вербални метод, метод
демонстрације, рад са
допунским вежбама,
кружни тренинг.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Циљ: Учења Страног језика има за циљ да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури
и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван
однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ТЕМА/ОБЛАСТ

БР.
ЧАСОВА
о ут ук

Међународна
искуства

Живот у
иностранству,
контакт са
странцима,

о–4
ут и ук 4

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

‒ размени
једноставније
информације личне
природе;
‒ у неколико везаних
исказа саопшти
информације о себи и
другима;
‒ разуме једноставније
текстове који се
односе на опис особа,

УЧЕНИКА

- активно учествовање у
причању
- слушање и читање
кратких и устаљених
израза
- излагање
- запажање
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НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
НАСТАВНИКА ОСТВАРИВАЊА

- посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци
у радној свесци,

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;

ксенофобија

Становање –
форме, навике

Духовни живот,
норме и вредности
(етички и верски
принципи),
ставови,
стереотипи,
предрасуде,
толеранција и
емпатија, брига о
другима

Школа, школски
живот, школски
систем, образовање
и васпитање

биљака, животиња,
предмета, места,
појава, радњи, стања и
збивања;
‒ 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;
‒ разуме уобичајене
молбе и захтеве и

- усвајање
- закључивање
- анализирање
- саопштавање
-истраживање
-тражење информација
-сарадња са осталим
ученицима
- усмено и писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање

тестови вештина
и различите
технике
формативног
оцењивања.

- текст метода;

-организација
рада

- стваралачко
учење;

-руковођење
наставним
процесом

- кооперативно,
тимско

-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)

-индивидуални и

-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад и

783

- учење путем
решавања
проблема;

и групно учење;

фронтални начин
рада
-певање у групи
-рад са подацима
и информацијама

реагује на њих;
‒ упути уобичајене
молбе и захтеве;
‒ честита, захвали и
извини се користећи
мање сложена језичка
средства;
о - 4,
Медији, масмедији,
интернет и
друштвене мреже

Наука и
истраживање

ут и ук 5

‒ разуме и следи
једноставнија
упутства у вези с
уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота;
‒ пружи једноставнија
упутства у вези с
уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота;
‒ разуме једноставније
текстове у којима се
описују радње и
ситуације у
садашњости;
‒ размени појединачне
информације и/или
неколико
информација у низу
које се односе на
радње у садашњости;

охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
- активно учествовање у
причању
- слушање и читање
кратких и устаљених
израза
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- анализирање
- саопштавање
-истраживање
-тражење информација
-сарадња са осталим
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‒ разуме једноставније
текстове у којима се
описују искуства,
догађаји и
способности у
прошлости;
‒ размени појединачне
информације и/или
неколико
информација у низу о
искуствима,
догађајима и
способностима у
прошлости;
‒ опише неколико
краћих, везаних
исказа искуства,
догађај из прошлости;
‒ разуме једноставније
исказе који се односе
на одлуке, обећања,
планове, намере и
превиђања и реагује
на њих;
‒ размени
једноставније исказе у
вези са обећањима,
одлукама, плановима,
намерама и
предвиђањима;
‒ саопшти шта он/она
или неко други
планира, намерава,

ученицима
- усмено и писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
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предвиђа;
‒ разуме уобичајене
изразе у вези са
жељама,
интересовањима,
потребама, осећањима
и реагује на њих;
Људи око нас

Лични идентитет,
породица и уже
друштвено
окружење

Вербална и
невербална
комуникација,
конвенције
понашања и
опхођења

Емоције, љубав,
партнерски и други
међуљудски односи

о-4
ут и ук 6

‒ изрази жеље,
интересовања, осете и
осећања
једноставнијим
језичким средствима;
‒ разуме једноставније
исказе који се односе
на изражавање
допадања и
недопадања и реагује
на њих;
‒ изрази допадање и
недопадање
узједноставније
образложење;
‒ разуме једноставније
исказе којима се
тражи мишљење и
реагује на њих;
‒ изражава мишљење,
слагање/неслагање и
даје кратко

- активно учествовање у
причању
- слушање и читање
кратких и устаљених
израза
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- анализирање
- саопштавање
-истраживање
-тражење информација
-сарадња са осталим
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- посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци
у радној свесци,
тестови вештина
и различите
технике
формативног
оцењивања.
-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско

образложење

ученицима
- усмено и писмено
изражавање

Млади, деца и
омладина

- причање
- вежбање

Мода и облачење

-анализирање

-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад и
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика

Наш свет

о-3
ут и ук -
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и групно учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада
-певање у групи
-рад са подацима
и информацијама

Животни циклуси

4

Србија – моја
домовина

Живи свет –
природа, љубимци,
очување животне
средине, еколошка
свест
Здравље, хигијена,
превентива
болести, лечење

Клима и временске
прилике
Планови за
будућност

Професионални
живот (изабрана
– будућа струка),
планови везани

о-4
ут и ук 5

‒ размени
једноставније
информације личне
природе;
‒ у неколико везаних
исказа саопшти
информације о себи и
другима;
‒ разуме једноставније

- активно учествовање у
причању
- слушање и читање
кратких и устаљених
израза
- излагање
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Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка

за будуће
занимање
Спорт

Слободно време –
забава, разонода,
хобији

текстове који се
односе на опис особа,
биљака, животиња,
предмета, места,
појава, радњи, стања и
збивања;
‒ 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;

- запажање
- усвајање
- закључивање
- анализирање
- саопштавање
-истраживање
-тражење информација
-сарадња са осталим
ученицима
- усмено и писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање

у радној свесци,
тестови вештина
и различите
технике
формативног
оцењивања.
-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
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метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско
и групно учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада
-певање у групи
-рад са подацима
и информацијама

подршке за рад и
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
Било једном у
Аустрији

Географске
особености

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

Уметност

о–3
ут и ук 5

‒ 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;
‒ разуме уобичајене
молбе и захтеве и
реагује на њих;
‒ упути уобичајене
молбе и захтеве;
‒ честита, захвали и
извини се користећи
једноставнија језичка
средства;

- активно учествовање у
причању
- слушање и читање
кратких и устаљених
израза
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- анализирање
- саопштавање
-истраживање
-тражење информација
-сарадња са осталим
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- посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци
у радној свесци,
тестови вештина
и различите
технике
формативног
оцењивања.
-организација
рада
-руковођење
наставним

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,

ученицима

процесом

тимско

- усмено и писмено
изражавање

-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)

и групно учење;

- причање
- вежбање
-анализирање

-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање

-индивидуални и
фронтални начин
рада
-певање у групи
-рад са подацима
и информацијама

-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад и
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
Типично за

о-3

‒ разуме и следи
једноставнија

- активно учествовање у
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- посматрање и
праћење, усмена

У начину

Швајцарску

Географске
особености

Исхрана и
гастрономске
навике

Путовања

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

ут и ук 4, 4

упутства у вези с
уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота;
‒ пружи једноставнија
упутства у вези с
уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота;
‒ разуме једноставније
текстове у којима се
описују радње и
ситуације у
садашњости;
‒ размени појединачне
информације и/или
неколико
информација у низу
које се односе на
радње у садашњости;
‒ разуме једноставније
текстове у којима се
описују искуства,
догађаји и
способности у
прошлости;

причању
- слушање и читање
кратких и устаљених
израза
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
- анализирање
- саопштавање
-истраживање
-тражење информација
-сарадња са осталим
ученицима
- усмено и писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање
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провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци
у радној свесци,
тестови вештина
и различите
технике
формативног
оцењивања.
-организација
рада
-руковођење
наставним
процесом
-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко

остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања
проблема;
- стваралачко
учење;
- кооперативно,
тимско
и групно учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада
-певање у групи
-рад са подацима

истраживање

и информацијама

-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад и
охрабривање
-истицање нових
појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
Два пута
Немачка

Историја,
временско
искуство и
доживљај
времена
(прошлостсадашњостбудућност)

о-4
ут и ук 1

‒ размени појединачне
информације и/или
неколико
информација у низу о
искуствима,
догађајима и
способностима у
прошлости;
‒ опише неколико
краћих, везаних
исказа искуства,
догађај из прошлости;
‒ разуме једноставније
исказе који се односе
на одлуке, обећања,
планове, намере и

- активно учествовање у
причању
- слушање и читање
кратких и устаљених
израза
- излагање
- запажање
- усвајање
- закључивање
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- посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци
у радној свесци,
тестови вештина
и различите
технике
формативног

У начину
остваривања
садржаја
користиће се
дијалошка и
монолошка
метода;
- текст метода;
- учење путем
решавања

Географске
особености

превиђања и реагује
на њих;
‒ размени
једноставније исказе у
вези са обећањима,
одлукама, плановима,
намерама и
предвиђањима;
‒ саопшти шта он/она
или неко други
планира, намерава,
предвиђа;
‒ разуме уобичајене
изразе у вези са
жељама,
интересовањима,
потребама, осећањима
и реагује на њих;
‒ изрази жеље,
интересовања, осете и
осећања
једноставнијим
језичким средствима;
‒ разуме једноставнија
питања која се односе
на
оријентацију/положај
предмета и бића у
простору и правац
кретања и одговори на
њих;
‒ затражи и разуме
обавештења о

- анализирање

оцењивања.

проблема;

- саопштавање

-организација
рада

- стваралачко
учење;

-руковођење
наставним
процесом

- кооперативно,
тимско

-истраживање
-тражење информација
-сарадња са осталим
ученицима
- усмено и писмено
изражавање
- причање
- вежбање
-анализирање

-читање текста
(или коришћење
ЦД-а)
-вођење
разговора
/дискусије
-подстицање
ученика за рад и
стваралачко
истраживање
-помоћ
ученицима у
раду
-пружање
подршке за рад и
охрабривање
-истицање нових
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и групно учење;
-индивидуални и
фронтални начин
рада
-певање у групи
-рад са подацима
и информацијама

оријентацији/положају
предмета и бића у
простору и правцу
кретања;
‒ опише правац
кретања и просторне
односе једноставним,
везаним исказима;
‒ 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;
‒ разуме једноставније
изразе који се односе
на количину,
димензије и цене;
‒ размени
информације у вези са
количином,

појмова
-праћење и
вредновање рада
ученика
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димензијама и ценама
ут и ук –

Образовни стандарди

Садржаји програма
ТЕМА
1. Међународна
искуства
-

-

-

Живот у
иностранству,
контакт са
странцима,
ксенофобија
Становање – форме,
навике
Духовни живот,
норме и вредности
(етички и верски
принципи), ставови,
стереотипи,
предрасуде,
толеранција и
емпатија, брига о
другима
Школа, школски
живот, школски

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

1.1.1. Разуме најједноставније
речи, имена, бројеве (нпр.
цене, датуме, изразе за
количину и меру) и успева да
их запише, уколико му се
саопштавају или диктирају
полако и разговетно и
уколико су јасно
контекстуализовани.

2.1.1. Разуме фреквентне
речи и изразе као главне
носиоце значења у кратким
саопштењима на блиске
теме.

1.1.2. Разуме значење
најфреквентнијих речи,
фраза и других основних
лексичких елемената у
оквиру једноставних,
кратких, јасно
контекстуализованих
усмених исказа.

1.1.3. Разуме и прати
једноставна упутства и
обавештења која се односе
на познате ситуације, а

.2.1.3. Разуме једноставнија
упутства и поступа у складу
с њима.

2.1.4. Разуме краћа
саопштења и питања која се
односе на блиску и познату
тематику.
2.1.6. Разуме спорији, јасно
артикулисани монолошки
исказ од неколико
реченица, уз одговарајуће
паузе и понављања.
2.1.7. Разуме основни
смисао кратких
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НАПРЕДНИ НИВО
3.1.1. Разуме саопштења,
упутства, молбе итд. који се
тичу његових потреба и
интересовања.

3.1.2. Разуме основни смисао
и главне информације из
разговора двоје или више
(са) говорника, уколико се
говори разговетно и
умереним темпом.

3.1.3. Разуме кратко и
једноставно монолошко
излагање на узрасно
адекватне и блиске теме, као
и презентације праћене
визуелним елементима.
3.1.6. Разуме општи смисао и
релевантне информације на
блиске теме у порукама,

систем, образовање
и васпитање
2. Медији и
комуникација
-

Медији, масмедији,
интернет и
друштвене мреже

-

Наука и
истраживање

3. Људи око нас
-

-

-

Лични идентитет,
породица и уже
друштвено
окружење
Вербална и
невербална
комуникација,
конвенције
понашања и
опхођења
Емоције, љубав,
партнерски и други
међуљудски односи

исказана су спорим темпом
и разговетно.

телевизијских емисија (или
других аудио-визуелних
записа) о познатим темама,
с предвидљивим
информацијама, уколико се
говори споро и разговетно.

1.1.4. Разуме споро и
разговетно артикулисана
јасно контекстуализована
питања која се односе на
непосредне личне потребе и 2.1.9. Разуме краће поруке
интересовања, породицу,
личне природе са неколико
блиско окружење.
суштинских информација
(писма, мејлови итд.)
1.1.5. Разуме основни
смисао најједноставније
2.1.10. Разуме
конверзације, тј. предмет
најједноставније савете и
разговора који прати,
упутства који се тичу
уколико саговорници
непосредних потреба
говоре довољно разговетно (оријентација у простору,
и споро.
употреба апарата, правило
игре), праћена визуелним
1.1.6. Препознаје лична и
елементима.
друга имена, као и
2.1.11. Разуме општи смисао
најуобичајеније
интернационализме, разуме и најважније информације у
фреквентне речи и изразе.
једноставнијим
информативним
1.1.7. Разуме кратке и
текстовима (новинске
једноставне поруке у
вести, брошуре, проспекти,
белешкама, електронским
кратке репортаже, кратки
порукама (мејл, СМС).
прилози на друштвеним
мрежама) с блиском
1.1.9. Разуме општи смисао
тематиком и
и главне информације у
предвидљивим порукама.
најједноставнијим врстама
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писмима, мејловима.

3.1.8. Разуме општи смисао и
појединачне информације у
узрасно примереним
информативним текстовима
различитих врста и
разноврсне тематике,
примерене узрасту.

3.1.9. Разуме општи садржај и
главне информације
различитих врста
нелинеарних интернет
текстова, прилагођених
узрасту и интересовањима.

3.1.13. Описује себе и
околину, школски контекст и
приватан живот,
свакодневне навике,
претходне и планиране
активности и догађаје.

3.1.14. Поставља неколико
повезаних питања у низу, на
познате теме у вези са
личним потребама,
интересовањима, обавезама,
жељама, уз евентуалну помоћ
и понављање; одговара на
слична питања саговорника.

-

Млади, деца и
омладина

-

Мода и облачење

4. Наш свет

-

Животни циклуси

-

Србија – моја
домовина

-

Живи свет –
природа, љубимци,
очување животне
средине, еколошка
свест

-

Здравље, хигијена,
превентива болести,
лечење

текстова (натписи, огласи,
вести, кратки извештаји,
сервисне информације,
временске прогнозе,
брошуре, проспекти,
рекламе, стрипови),
уколико су праћени
илустративним елементима
и препознатљивим начином
графичког обликовања.
1.1.10. Чита наглас
(изражајно) краткe и
једноставне текстове
(показујући да прати њихов
општи смисао).
1.1.11. Успоставља и
одржава друштвени
контакт користећи
најједноставнија језичка
средства приликом
поздрављања,
представљања,
добродошлице, окончања
комуникације,
захваљивања, извињавања,
давања података о себи,
распитивања о основним
подацима који се тичу
саговорника.
1.1.14. Најједноставнијим

2.1.16. Успева да накратко
поведе и/или одржи
разговор на блиске и
познате теме.

2.1.17. У оквиру размене
информација са
саговорником о темама од
непосредног личног
интереса повезује неколико
реченица у смислену
целину.

3.1.15. Објашњава зашто му
се нешто допада или не
допада, зашто се слаже или
не слаже, зашто нешто воли
или не; на једноставан начин
износи и образлаже своје
ставове и мишљење.

3.1.16. Објашњава оно што не
разуме и тражи помоћ
(вербалним и невербалним
средствима).

2.1.18. На једноставан начин 3.1.17. Једноставним
тражи од саговорника
средствима пореди људе,
ствари и појаве.
предмет, објашњење,
услугу.
3.1.18. На једноставан начин
2.1.19. Једноставним
и укратко излаже на задату
средствима описује или
тему или резимира краћи
представља људе, предмете текст (прочитан или
у свакодневној употреби,
одслушан), делимично
места, уобичајене
користећи и језичка средства
активности.
која се у њему појављују.
2.1.20. Поставља
једноставнија питања о
темама које одговарају
његовим интересовањима
(слободно време, хоби,
школа, породица, другови)
и одговара на слична
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3.1.19. Пише обична и
електронска писма у којима с
пријатељима и познаницима
договара активности и
једноставним језичким
средствима
обрађује/спомиње узрасно

језичким средствима, уз
употребу увежбаних фраза,
именује и описује људе и
ствари из свог непосредног
окружења или везане за
лична искуства.
1.1.15. Поставља
најједноставнија питања
личне природе (о блиским
темама, потребама,
интересовањима,
предметима у нечијем
поседу) и одговара на
слична питања
саговорника.

1.1.16. Најједноставнијим
језичким средствима
саопштава шта воли, а шта
не и поставља иста/таква
питања саговорнику.

1.1.17. Пише
најједноставније податке о
себи и лицима из свог
блиског окружења, у
обрасцима, упитницима или
табелама.
1.1.20. Пише кратке и
једноставне поздраве и
поруке (као СМС, путем

питања саговорника.

2.1.21. Исказује допадање и
недопадање, слагање и
неслагање.

2.1.22. Размењује основне
информације о плановима и
обавезама.
2.1.23. Формулише љубазне
молбе и извињења.

2.1.26. Пише једноставне
поруке (у личном
обраћању) и објаве (на
социјалним мрежама), као и
кратка писма пријатељима
и познаницима да би
изразио захвалност,
извињење и слично.

2.1.28. На матерњем језику
преноси саговорнику општи
смисао и појединачне
информације краћих и
једноставнијих писаних
текстова опште
информативне природе.
2.1.29. На матерњем језику
саопштава основну тему и
најважније информације
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релевантне теме.

3.1.20. Саставља краће
текстове од неколико
повезаних реченица о себи,
друштвеном и природном
окружењу, аспектима
приватног и школског
живота.

3.1.21. На једноставан начин
описује догађаје и обављене
активности.
3.1.23. На једноставан начин
резимира или препричава
краћи (прочитан или
одслушан) текст, у извесној
мери користећи и језичка
средства која се у њему
појављују.

3.1.24. На матерњем језику
саопштава основну тему и
појединачне информације
нешто опширнијег усменог
исказа, примереног узрасту и
интересовањима.
3.1.26. На страном језику
саопштава једноставније
информације добијене од

електронске поште или
социјалне мреже).

1.1.21. Повезује неколико
кратких исказа у везани
текст о блиским темама.
МЕДИЈАЦИЈА

краћег усменог исказа.

2.1.30. На матерњем језику
саопштава основну тему и
најважније информације
краћег писаног текста.

2.2.1. Препознаје и
1.1.22. На матерњем језику
разумљиво изговара већину
преноси саговорнику општи гласова и гласовних група,
смисао јавних натписа и
уз одређена прозодијска
краћих текстова опште
ограничења (акценти,
интонација, дужина).
информативне природе
(плаката, транспарената,
јеловника...).
2.2.2. Исправно записује
фреквентне и увежбане
1.1.23. На матерњем језику
краће речи, познаје и
саопштава основну тему и
примењује одређен број
најопштији садржај кратког основних правописних
правила.
усменог исказа на страном
језику.
2.2.3. Познаје и/или
1.1.24. На матерњем језику
користи једноставније
саопштава основну тему и
граматичке елементе и
најопштији садржај кратког конструкције.
писаног текста на страном
језику.
2.2.4. Поседује ограничени
репертоар готових израза и
1.2.1. Препознаје и
вишечланих конструкција
разумљиво изговара
за исказивање
једноставније гласове и
свакодневних конкретних
активности и потреба.
најчешће гласовне групе и
познаје основне
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трећег лица у вези с блиским
комуникативним
ситуацијама и познатим
темама.
3.1.27. На матерњем језику
преноси информације,
упутства, молбе, савете и сл.
добијене од трећег лица.

3.2.1. Углавном коректно
изговара све гласове и
гласовне групе, чак и у
понеким тежим
комбинацијама гласова, уз
поштовање акценатскоинтонацијских правила, а
евентуалне неправилности
не угрожавају комуникацију.

3.2.2. Записује речи и изразе с
релативном ортографском
тачношћу (тако да не долази
до неспоразума) и познаје и
примењује фреквентна
правописна правила.
3.2.3. Познаје и/или користи
одређени број граматичких
елемената и конструкција,
укључујући и најчешће
изузетке, као и основне
начине творбе и флексије

интонацијске схеме
(нарочито упитну).

1.2.2. Правилно записује
познату лексику.

1.2.3. Познаје и/или
користи ограничени број
правилних морфолошких
облика и синтаксичких
структура у оквиру
наученог репертоара
језичких средстава.

1.2.4. Користи елементарне
и најфреквентније речи и
изразе за обављање
основних комуникативних
активности.

2.3.2. Познаје основне
елементе у области умећа
живљења (начин обраћања
и поздрављања, тачност,
конвенције и сл.).

2.3.8. Представља и укратко
описује на циљном језику
неколико познатих
личности и појава из
циљних култура, као и оне
за које показује
интересовање.

именица, глагола, придева,
прилога.
3.2.4. Користи фреквентне
лексичке елементе који се
односе на теме и ситуације
из његовог непосредног
искуства.

3.3.1. Разуме основне
сличности и разлике између
своје и циљних култура у
различитим аспектима
свакодневног живота и
прихвата постојање разлика.

3.3.2. Разуме основне
сличности и разлике између
своје и циљних култура у
области умећа живљења и
прихвата постојање разлика;
примењује неке основне
елементе у области умећа
живљења (нпр. начин
обраћања и поздрављања).

1.3.1. Познаје основне појаве
свакодневног живота
циљних култура (нпр.
начин исхране, радно време,
навике, празници,
разонода).

3.3.3. Разуме и избегава
основне облике
непримереног/неприкладног
понашања у контексту
циљних култура.

1.3.2. Зна за регије и државе
у којима се страни језик
користи као већински.
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3.3.9. Препознаје утицај

неколико најзначајнијих
личности и дела из
друштвене и уметничке
историје циљних култура у
свету, које доводи у везу са
друштвеним и уметничким
појавама из наше историје и
обрнуто.
.

1. Планови за
будућност
- Професионални
живот (изабрана –
будућа струка),
планови везани за
будуће занимање
- Спорт

- Слободно време –
забава, разонода,
хобији
2. Било једном у
Аустрији
- Географске
особености
- Обичаји и
традиција,

1.1.1. Разуме
најједноставније речи,
имена, бројеве (нпр. цене,
датуме, изразе за количину
и меру) и успева да их
запише, уколико му се
саопштавају или диктирају
полако и разговетно и
уколико су јасно
контекстуализовани.
1.1.2. Разуме значење
најфреквентнијих речи,
фраза и других основних
лексичких елемената у
оквиру једноставних,
кратких, јасно
контекстуализованих
усмених исказа.
1.1.3. Разуме и прати
једноставна упутства и

2.1.1. Разуме фреквентне
речи и изразе као главне
носиоце значења у кратким
саопштењима на блиске
теме.

2.1.3. Разуме једноставнија
упутства и поступа у складу
с њима.

2.1.4. Разуме краћа
саопштења и питања која се
односе на блиску и познату
тематику.
2.1.6. Разуме спорији, јасно
артикулисани монолошки
исказ од неколико
реченица, уз одговарајуће
паузе и понављања.
2.1.7. Разуме основни
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3.1.1. Разуме саопштења,
упутства, молбе итд. који се
тичу његових потреба и
интересовања.

3.1.2. Разуме основни смисао
и главне информације из
разговора двоје или више
(са) говорника, уколико се
говори разговетно и
умереним темпом.

3.1.3. Разуме кратко и
једноставно монолошко
излагање на узрасно
адекватне и блиске теме, као
и презентације праћене
визуелним елементима.
3.1.6. Разуме општи смисао и
релевантне информације на
блиске теме у порукама,

фолклор, прославе
(рођендани,
празници)
- Уметност
3. Типично за Швајцарску
-

Географске
особености
Исхрана и
гастрономске
навике
Путовања
Обичаји и
традиција, фолклор,
прославе
(рођендани,
празници)

4. Два пута Немачка
-

-

Историја,
временско
искуство и
доживљај времена
(прошлостсадашњостбудућност)
Географске
особености

обавештења која се односе
на познате ситуације, а
исказана су спорим темпом
и разговетно.

1.1.4. Разуме споро и
разговетно артикулисана
јасно контекстуализована
питања која се односе на
непосредне личне потребе и
интересовања, породицу,
блиско окружење.
1.1.5. Разуме основни
смисао најједноставније
конверзације, тј. предмет
разговора који прати,
уколико саговорници
говоре довољно разговетно
и споро.

1.1.6. Препознаје лична и
друга имена, као и
најуобичајеније
интернационализме, разуме
фреквентне речи и изразе.
1.1.7. Разуме кратке и
једноставне поруке у
белешкама, електронским
порукама (мејл, СМС).

1.1.9. Разуме општи смисао

смисао кратких
телевизијских емисија (или
других аудио-визуелних
записа) о познатим темама,
с предвидљивим
информацијама, уколико се
говори споро и разговетно.
2.1.9. Разуме краће поруке
личне природе са неколико
суштинских информација
(писма, мејлови итд.)
2.1.10. Разуме
најједноставније савете и
упутства који се тичу
непосредних потреба
(оријентација у простору,
употреба апарата, правило
игре), праћена визуелним
елементима.

2.1.11. Разуме општи смисао
и најважније информације у
једноставнијим
информативним
текстовима (новинске
вести, брошуре, проспекти,
кратке репортаже, кратки
прилози на друштвеним
мрежама) с блиском
тематиком и
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писмима, мејловима.

3.1.8. Разуме општи смисао и
појединачне информације у
узрасно примереним
информативним текстовима
различитих врста и
разноврсне тематике,
примерене узрасту.

3.1.9. Разуме општи садржај и
главне информације
различитих врста
нелинеарних интернет
текстова, прилагођених
узрасту и интересовањима.

3.1.13. Описује себе и
околину, школски контекст и
приватан живот,
свакодневне навике,
претходне и планиране
активности и догађаје.

3.1.14. Поставља неколико
повезаних питања у низу, на
познате теме у вези са
личним потребама,
интересовањима, обавезама,
жељама, уз евентуалну помоћ
и понављање; одговара на
слична питања саговорника.

и главне информације у
најједноставнијим врстама
текстова (натписи, огласи,
вести, кратки извештаји,
сервисне информације,
временске прогнозе,
брошуре, проспекти,
рекламе, стрипови),
уколико су праћени
илустративним елементима
и препознатљивим начином
графичког обликовања.
1.1.10. Чита наглас
(изражајно) краткe и
једноставне текстове
(показујући да прати њихов
општи смисао).
1.1.11. Успоставља и
одржава друштвени
контакт користећи
најједноставнија језичка
средства приликом
поздрављања,
представљања,
добродошлице, окончања
комуникације,
захваљивања, извињавања,
давања података о себи,
распитивања о основним
подацима који се тичу

предвидљивим порукама.

2.1.12. Разуме општи
садржај различитих врста
нелинеарних интернет
текстова, прилагођених
узрасту и интересовањима.
2.1.16. Успева да накратко
поведе и/или одржи
разговор на блиске и
познате теме.

2.1.17. У оквиру размене
информација са
саговорником о темама од
непосредног личног
интереса повезује неколико
реченица у смислену
целину.

3.1.15. Објашњава зашто му
се нешто допада или не
допада, зашто се слаже или
не слаже, зашто нешто воли
или не; на једноставан начин
износи и образлаже своје
ставове и мишљење.

3.1.18. На једноставан начин
и укратко излаже на задату
тему или резимира краћи
текст (прочитан или
одслушан), делимично
користећи и језичка средства
која се у њему појављују.

3.1.19. Пише обична и
електронска писма у којима с
пријатељима и познаницима
договара активности и
једноставним језичким
2.1.18. На једноставан начин средствима
тражи од саговорника
обрађује/спомиње узрасно
предмет, објашњење,
релевантне теме.
услугу.
3.1.20. Саставља краће
2.1.19. Једноставним
текстове од неколико
средствима описује или
повезаних реченица о себи,
представља људе, предмете друштвеном и природном
у свакодневној употреби,
окружењу, аспектима
места, уобичајене
приватног и школског
активности.
живота.
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саговорника.

1.1.14. Најједноставнијим
језичким средствима, уз
употребу увежбаних фраза,
именује и описује људе и
ствари из свог непосредног
окружења или везане за
лична искуства.
1.1.15. Поставља
најједноставнија питања
личне природе (о блиским
темама, потребама,
интересовањима,
предметима у нечијем
поседу) и одговара на
слична питања
саговорника.

1.1.16. Најједноставнијим
језичким средствима
саопштава шта воли, а шта
не и поставља иста/таква
питања саговорнику.
1.1.20. Пише кратке и
једноставне поздраве и
поруке (као СМС, путем
електронске поште или
социјалне мреже).

1.1.21. Повезује неколико

2.1.20. Поставља
једноставнија питања о
темама које одговарају
његовим интересовањима
(слободно време, хоби,
школа, породица, другови)
и одговара на слична
питања саговорника.

3.1.21. На једноставан начин
описује догађаје и обављене
активности.

2.1.22. Размењује основне
информације о плановима и
обавезама.

3.1.24. На матерњем језику
саопштава основну тему и
појединачне информације
нешто опширнијег усменог
исказа, примереног узрасту и
интересовањима.

2.1.21. Исказује допадање и
недопадање, слагање и
неслагање.

2.1.23. Формулише љубазне
молбе и извињења.

2.1.26. Пише једноставне
поруке (у личном
обраћању) и објаве (на
социјалним мрежама), као и
кратка писма пријатељима
и познаницима да би
изразио захвалност,
извињење и слично.

3.1.23. На једноставан начин
резимира или препричава
краћи (прочитан или
одслушан) текст, у извесној
мери користећи и језичка
средства која се у њему
појављују.

3.1.26. На страном језику
саопштава једноставније
информације добијене од
трећег лица у вези с блиским
комуникативним
ситуацијама и познатим
темама.

3.1.27. На матерњем језику
преноси информације,
2.1.28. На матерњем језику
преноси саговорнику општи упутства, молбе, савете и сл.
добијене од трећег лица.
смисао и појединачне
информације краћих и
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кратких исказа у везани
текст о блиским темама.
МЕДИЈАЦИЈА

1.1.22. На матерњем језику
преноси саговорнику општи
смисао јавних натписа и
краћих текстова опште
информативне природе
(плаката, транспарената,
јеловника...).
1.1.23. На матерњем језику
саопштава основну тему и
најопштији садржај кратког
усменог исказа на страном
језику.
1.1.24. На матерњем језику
саопштава основну тему и
најопштији садржај кратког
писаног текста на страном
језику.
1.2.1. Препознаје и
разумљиво изговара
једноставније гласове и
најчешће гласовне групе и
познаје основне
интонацијске схеме
(нарочито упитну).
1.2.2. Правилно записује

једноставнијих писаних
текстова опште
информативне природе.

2.1.29. На матерњем језику
саопштава основну тему и
најважније информације
краћег усменог исказа.
2.1.30. На матерњем језику
саопштава основну тему и
најважније информације
краћег писаног текста.

2.2.1. Препознаје и
разумљиво изговара већину
гласова и гласовних група,
уз одређена прозодијска
ограничења (акценти,
интонација, дужина).
2.2.2. Исправно записује
фреквентне и увежбане
краће речи, познаје и
примењује одређен број
основних правописних
правила.
2.2.3. Познаје и/или
користи једноставније
граматичке елементе и
конструкције.
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3.2.1. Углавном коректно
изговара све гласове и
гласовне групе, чак и у
понеким тежим
комбинацијама гласова, уз
поштовање акценатскоинтонацијских правила, а
евентуалне неправилности
не угрожавају комуникацију.

3.2.2. Записује речи и изразе с
релативном ортографском
тачношћу (тако да не долази
до неспоразума) и познаје и
примењује фреквентна
правописна правила.
3.2.3. Познаје и/или користи
одређени број граматичких
елемената и конструкција,
укључујући и најчешће
изузетке, као и основне
начине творбе и флексије
именица, глагола, придева,
прилога.
3.2.4. Користи фреквентне
лексичке елементе који се
односе на теме и ситуације
из његовог непосредног
искуства.
3.3.1. Разуме основне

познату лексику.

1.2.3. Познаје и/или
користи ограничени број
правилних морфолошких
облика и синтаксичких
структура у оквиру
наученог репертоара
језичких средстава.

1.2.4. Користи елементарне
и најфреквентније речи и
изразе за обављање
основних комуникативних
активности.

2.2.4. Поседује ограничени
репертоар готових израза и
вишечланих конструкција
за исказивање
свакодневних конкретних
активности и потреба.
2.3.1. Разуме и описује
сличности и разлике у
свакодневном животу (нпр.
начин исхране, радно
време, навике, празници,
разонода).

2.3.2. Познаје основне
елементе у области умећа
1.3.1. Познаје основне појаве живљења (начин обраћања
свакодневног живота
и поздрављања, тачност,
конвенције и сл.).
циљних култура (нпр.
начин исхране, радно време,
навике, празници,
разонода).

сличности и разлике између
своје и циљних култура у
различитим аспектима
свакодневног живота и
прихвата постојање разлика.

3.3.2. Разуме основне
сличности и разлике између
своје и циљних култура у
области умећа живљења и
прихвата постојање разлика;
примењује неке основне
елементе у области умећа
живљења (нпр. начин
обраћања и поздрављања).

3.3.3. Разуме и избегава
основне облике
непримереног/неприкладног
понашања у контексту
циљних култура.

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

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Циљ: Циљ Верске наставе јесте упознавање ученика са православном хришћанском вером и сазнавања истини о Богу
као човековом твроцу.
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ТЕМА/ОБЛАСТ

I – УВОД

БР. ЧАСОВА
о утук

1

0

1

1. Упознавање
садржајa
програма и
начинa рада

ИСХОДИ

Позавршеткутемеученикћебити
у стањуда:

моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити настава
Православног
катихизиса у току 8.
Разреда основне школе
моћи да уочи какво је
његово предзнање из
градива Православног
катихизиса обрађеног у
претходном разреду
школовања.
бити мотивисан да
похађа часове
Православног
катихизиса

3

1

4
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АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

Ученици слушају
дају одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа знања
која имају са
темом о којом
причамо.

Наставник
представља
ученицима
концепт рада за
8.разред и
упознаје ученике
са темама које ће
обрађивати током
школске године.

НАЧИН И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
Катихизација као
литургијска
делатностзаједничко је дело
катихете
(вероучитеља) и
његових ученика.
Катихета
(вероучитељ) би
требало стално да
има на уму да
катихеза не постоји
ради гомилања
информација
(„знање о вери“),
већ као настојање да
се учење и искуство
Цркве лично усвоје
и спроведу у живот
кроз слободно
учешће у
богослужнбеном
животу Цркве.

II- ЧОВЕК ЈЕ
ИКОНА
БОЖИЈА
2. Човек – икона
Божија и
свештеник твари
3. Хришћанско
схватање личности
4. Грех као
промашај
човековог
назначења
5. Новозаветне
заповести Божије

моћи да увиди да је
човек икона Божија јер
је слободна личност и
да је служба човекова да
буде спона између Бога
и света.
моћи да увиди да се
човек остварује као
личност у слободној
заједници љубави са
другим.
бити подстакнут да
учествује у литургијској
заједници.
моћи да сагледа грех као
промашај људског
назначња;
моћи да разликује
слободу од самовоље;

Ученици слушају
дају одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа знања
која имају са
темом о којом
причамо.

Лик Божији у
човеку јесте оно
што човека
издваја изнад
творевине и човек
због своје
боголикости јесте
биће које се
издваја.
Наставник
објашњава да у
сваком човеку
ученици треба да
гледају икону
Божију и због тога
сваки човек
заслужује
поштовање.

На почетку сваке
наставне теме
ученике би
требало упознати
са циљевима
исходима наставе,
садржајима по
темама, начином
остваривања
програма рада, као
и са начином
вредновања
њиховог рада.
Врсте наставе
Настава се
реализује кроз
следеће облике
наставе:
- теоријска
настава (35
часова)
- практична
настава (1 час)
Место
реализације
наставе
- Теоријска наства
у учионици
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моћи да увиди да човек
моће бити роб својих
лоших особина и
навика;

6. Слобода и љубав
у хришћанксом
етосу

- Практична настава
се реализује у
цркве – учешћем у
литургијском
сабрању;

бити подстакнут да
увиди вредност
ближњега у
сопстевеном животу;

Дидактичко
методичка
упутства за
реализацију
наставе

моћи да вреднује своје
поступке на основу
Христових заповести о
љубави.

3
IIIПОДВИЖНИЧКО
ЕВХАРИСТИЈСКИ
ЕТОС
7. Хришћански
подвиг
8. Подвизи
Светитеља

2

5

моћи да увиди да је
подвиг начин живота у
Цркви
моћи да препозна
различите подвиге као
путеве које воде ка
истом циљу;
моћи да објасни кад и
како се пости;

9. Пост

моћи да увиди смисао и
значај поста;

10. Хришћанске

бити подстакнут на пост
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Ученици слушају
дају одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа знања
која имају са
темом о којом
причамо.

Наставник
објашњава да је
хришћански
подвиг оно што
представља сама
суштина поста ако
је схваћена на
прави начин. Пост
је управо оно
стање духовног
уздизања које
доводи до
подвига.

Уводне часове
требало би
осмислити тако да
допринесу
међусобном
упознавању
ученика,
упознавању ученика
с циљевима,
исходима,
наставним
садржајима, али и
тако да наставник
стекне почетни увид
у то каквим
предзнањима и

и молитву као начин
служења Бога;

врлине
11. Евхаристијски
поглед на свет

ставовима из
подручја
Православног
катихизиса, група
располаже.

бити подстакнут да
развија хришћанске
врлине;
бити подстакнут да се
критички односи према
својим поступцима;

Реализација
програма требало
би да се одвија у
складу с
принципима
савремене активне
наставе, која својом
динамиком
подстиче ученике
на истраживачки и
проблемски приступ
садрћајима тема

бити подстакнут да чита
Житија Светих;
бити подстакнут за
заснује свој однос према
Богу на захвалности.

IV- ЛИТУРГИЈА
12. Молитвалична и саборна
13. Црква је Тело
Христово
14. Божанствена
Литургија (опис
тока литургије)
15. Литургијски
простор (делови
храма)

4

1

5

моћи да увиди да је
молитва разговор са
Богом;
бити подстакнут да
преиспита и обогати
свој молитвени живот;
моћи да схвати личну
молитву као припрему
за саборну молитву;
моћи да однос међу
члановима Цркве
пореди са повезаношћу
удова у људском телу;
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Ученици слушају
дају одговоре на
постављена
питања.
* повезују
постојећа знања
која имају са
темом о којом
причамо.

Наставник наводи
ученике да
сагледавајући
црквени живот
дођу до
најважнијег
момента у
хришћанству а то
је Литургија.
Хлеб и Вино у
Литургији јесу
оно што нам је
наш Спаситељ

У току реализације
стављати нагласак
више на
доживљајно и
формативно а мање
на сазнајно и
информативно.

Квалитет наставе

пренео да чинимо
и задобијемо
Царство Небеско.

моћи да перпозна неке
од елемената Литургије;

16. Освећење
времена

моћи да увиди да
Молитва Господња има
литургијску основу;
моћи да наведе
најважније делове храма
и препозна њихову
богослужбену намену.
моћи да именује нека
богослужења.

V- ЦАРСТВО
БОЖИЈЕ
17. Царство
Божије- циљ
стварања
18. Живот
будућег века

5

1

6

Ученици слушају
дају одговоре на
постављена
питања.

моћи да објасни да је
Бог створио свет са
циљем да постане
Царство Божије;
моћи да објасни да је
Бог створио човека као
сарадника на делу
спасења;

19. Сведоци
Царства Божијег

моћи да препозна да је
Литургија икона
Царства Божијега;

20. Обожење- циљ
хришћанског
живота

бити подстакнут да
активније учествује у
Светој Литургији.
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* повезују
постојећа знања
која имају са
темом о којом
причамо.

Царство небеско
јесте онај циљ где
ће се човек
сјединити кроз
причешће са
Христом и то
царство је вечно.

се постиже када се
наставни садржаји
реализују у складу
са савременим
педагошким
захтевима у
погледу употребе
разноврсних
метода, облика
рада и наставних
средстава.
Имајући у виду
захтеве наставног
прогарама и
могућности
транспоновања
наставног
садржаја у
педагошко
дидактичка
решења,
наставник би
требало да води
рачуна и о
психолошким
чиниоцима
извођења наставеузрааста ученика,
нивоу
психофизичког
развоја,
интересовањима,

21. Знаци
присуства
Царства Божијег
у овом свету
(чуда, мошти...)
22. Икона- прозор
у вечност

моћи да повеже појмове
светости и обожења са
дејством Светога Духа
моћи да препозна да је
предукус Царства
Божијег присутан у
моштима, чудотворним
иконама, исцељењима...
моћи да препозна
разлику између
православне
иконографијие и
световног сликарства;
моћи да уочи у којој
мери је напрдовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса за 8. Разред.
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склоностима,
способностима и
мотивацији
ученика.
У остваривању
савремене наставе
наставник је извор
знања, креатор,
организатор и
координатор
ученичких
активности у
наставном
процесу.
Настава је
успешно
реализована ако је
ученик спреман да
Цркву схвати као
простор за
остваривање своје
личности кроз
заједничарење са
ближњима и
Тројичним Богом
који постаје извор
и пуноћа његовог
живота.

Евалуација
наставе
Евалуацију
наставе
(процењеивање
успешноти
реализације
наставе и
остварености
задатака и исхода
наставе)
наставник ће
остварити на два
начина:
- процењивање
реакције ученика
или прикупљањем
коментара
ученика путем
анкетних
евалуационих
листића;
- провером знања
које ученици
усвајају на часу и
испитивањем
ставова;

Оцењивање
814

Непосредно
описно
оцењивање
ученика може се
вршити кроз:
-усмено
испитивање
- писмено
испитивање
- посматрање
понашања
ученика
Оквирни број
часова по темама
Увод- 1
Човек је икона
Божија- 6
Подвижничко
евхаристијски
етос- 7
Литургија- 9
Царство Божије- 8
Евалуација-1+2

815

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ
СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
ШАХ
МЕСЕЦ
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ШАХА – ОСМИ РАЗРЕД
САДРЖАЈ РАДА
Тема:Уводни час
1.Упознавање са планом и програмом шаха-ог
2.Шаховска табла –ог
3.Геометрија шаховске табле
4.Назив шаховске фигуре и њихово постављање у
почетни положај
5.Кретање шаховске фигуре –топ
6. Кретање шаховске фигуре-ловац
7.Кретање шаховске фигуре-дама
8.Кретање шаховске фигуре-скакач
9.Кретање шаховске фигуре-пешак
10.Кретање шаховских фигура –краљ
11. Кретање шаховских фигура –краљица
12. Вредност шаховских фигура
13.Шаховски потез
14.Шаховска нотација и записивање потеза
15.Означавање шаховских фигура
16.Записивање шаховских потеза у пуном и
скраћеном облику
17.Образац за записивање шаховске партије и начина
његовог коришћења
18.У слови под којим се може изводити рокада
816

БРОЈ
ЧАСОВА
4

5

3
4

2

ФЕБРУАР

19.Елементи тактике-отворени шах
20. Елементи тактике-двоструки шах
21.Основне стратегије –(шаховски лавиринт)правила
22.Пример шаховског лавиринта са задатком да се да
шах противничком краљу
23.Победа једног од играча –мат крању;предаје
партије;мат у једном потезу
24.Мат краљем и дамом против краља;мат помоћу
краља и два топа против краља
25.Нерешен исход (реми)
26.Немогућност давања мата
27.Вечити шах-троструко понављање потеза
28.Правило 50 потеза
29.Понуда и прихватање потеза

4

МАЈ

30.Краљ и пешак против краља
31. Краљ и пешак против краља
32.Правила понашања у просторију
33.Основне смерницеЗа почетак партије
34.Примери неких шаховских партија

5

ЈУН

35.Симултано одигравање шаховске партије међу
ученицима
36.Међусобно такмичење ученика

2

МАРТ

АПРИЛ

ДОДАТНА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РЕДНИ БРОЈ

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ

817

БРОЈ ЧАСОВА

4

3

1.

ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

8

-Синтаксичка анализа компликованих
реченица
-Усмено расправљање на теме из
свакодневног живота
-Писање аргументативних текстова с
коришћењем литературе
-Вежбе у говорништву.Кратко,садржајно и
језгровито излагање о одређеној теми пред
аудиторијумом
-Анализа реклама са телевизије,из новина и
часописа,с рекламних паноа
-Самостално проналажење примера
бирократског језика и његово „превођење“ на
обичан језик
-Самостално састављање дијаграма и
графикона
-Проучавање локалног говора .Самостални
радови ученика о локалном говору( читање
одговарајуће литературе;сакупљање
грађе;писање радова )
2.

КЊИЖЕВНОСТ
-Карактеризација ликова увидом у форме
приповедања
-Језичкостилскса анализа као интеграциони
чинилац интерпретације
књижевноуметничког текста
-Истраживачки рад на речницима(Српски
рјечник Вука С. Караџића,Речник МС,Речник
књижевних термина,Речник симбола...)
-Обједињујући и поредбени чиниоци у обради
818

7

одабраних
књижевних текстова(компаративан приступ)
-Драматизација прозног текста

укупно:

15

МАТЕМАТИКА
ПОЛУГОДИШТЕ

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

1. СЛИЧНОСТ
ПРВО

1.1. Талесова теорема
1.2. Сличност троуглова

10

2. ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН
2.1. Однос тачке, праве и равни
2.2. Ортогонална пројекција

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Садржај рада
Области рада

Планиране
активности

Grammar

Tenses

Оријентационо
време
Циљна група
реализације
(са киме се ради)
или
учесталост
Ученици 8.
септембар
разреда
819

Очекивани ефекти
плана
И предлог
критеријума
успешности за план

Особа или
тим који
врши
евалуацију
плана

Проширивање постојећих
знања из области
Јелена

Grammar

Articles

октобар

Ученици 8.
разреда

Grammar

Plural of nouns;
exceptions

октобар

Ученици 8.
разреда

Grammar

Passive

новембар

Ученици 8.
разреда

Grammar

Indirect speech

децембар

Ученици 8.
разреда

Grammar

Modals

јануар

Ученици 8.
разреда

Grammar

Verbs with infinitive
and –ing form

јануар

Ученици 8.
разреда

Vocabulary

Phrasal verbs

фебруар

Ученици 8.
разреда

Vocabulary

Word building:
prefixes and suffixes

октобар

Ученици 8.
разреда

Vocabulary

Phrases and
collocations

новембар

Ученици 8.
разреда

Tests

септембар - мај

Ученици 8.
разреда

Grammar and
vocabulary

ГЕОГРАФИЈА

820

енглеског језика, као и
припрема заучешће на
такмичењима.

Бојић,
актив
страних
језика

САДРЖАЈ
ПРОГРАМА

БРОЈ
ЧАСОВА

НАЧИНИ
ОСТВАРИВАЊА

I ПРИРОДНЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

5

- индивидуални
облик рада
- рад у пару

II СТАНОВНИШТВО

4

- индивидуални
облик рада
- рад у пару

III ПРИВРЕДА

3

- индивидуални
облик рада
- рад у пару

И НАСЕЉА

СРБИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ
1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
- активно слуша
- бележи
- истражије
- анализира
- самостално излаже
- закључује
- дискутује
- активно слуша
- бележи
- истражије
- анализира
- самостално излаже
- закључује
- дискутује
- активно слуша
- бележи
- истражије
- анализира
- самостално излаже
- закључује
- дискутује

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Проширивање знања из домена
ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

Проширивање знања из домена
СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА

Проширивање знања из домена
ПРИВРЕДА СРБИЈЕ

ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
-Говорне вежбе :
расправа, критички приказ,репортажа
-Историја језика, књижевни и народни језик,
821

БРОЈ ЧАСОВА
10

дијалекти, Вукова реформа
-Променљиве и непроменљиве речи
-Грађење речи
-Глаголски облици
-Значења и функција падежа
-Главна правила стандардне акценатске норме
-Правопис
2.

5
КЊИЖЕВНОСТ
-Књижевни родови и врсте
-Карактеризација ликова
-Интерпретација књижевноуметничког текста
-Стилске фигуре у књижевноуметничком
тексту

МАТЕМАТИКА
ПОЛУГОДИШТЕ

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

822

укупно:

15

1. СЛИЧНОСТ
ПРВО

1.1. Талесова теорема
1.2. Сличност троуглова

10

2. ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН
2.1. Однос тачке, праве и равни
2.2. Ортогонална пројекција
3. ПРИЗМА
ДРУГО

3.1. Површина призме
3.2. Запремина призме

5

4. СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА
4.1. Метод замене променљиве
4.2. Метод супротиних коефицијената

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Садржај рада
Области рада

Unit 1

Планиране
активности
-Tenses (revision):
Present Simple and
Present Continuous;
Past Simple and Past
Continuous;
Past Perfect

Оријентационо
време
Циљна група
реализације
(са киме се ради)
или
учесталост
Ученици 8.
Септембар /
разреда
октобар

823

Очекивани ефекти
плана
И предлог
критеријума
успешности за план

Особа или
тим који
врши
евалуацију
плана

Ученици ће разјаснити
нејасноће и недоумице и
добити потребна
објашњења у погледу
градива обрађеног на
часовима редовне

Јелена
Бојић

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Unit 6
Unit 7

Present Perfect;
Present Perfect Simple
and continuous;
Present Perfect and
Past Simple
Definite and zero
article;
Future forms (Future
Simple, Be Going to,
Present Simple,
Present Continuous,
Future Continuous)
Modal verbs for
possibility and
certainty (may, might,
could, can, must)
Modal verbs for
advice, ability and
obligation (should,
can, could, be able to,
must, have to)
Gerunds and
infinitives;
Conditional sentences
(Zero, First, Second
and Third)
Reflexive pronouns;
Relative pronouns;
Relative clauses
Quantifiers;
Passive: past, present
and future

Октобар /
новембар

Ученици 8.
разреда

Новембар

Ученици 8.
разреда

Децембар

Ученици 8.
разреда

Јануар /
фебруар

Ученици 8.
разреда

Март

Ученици 8.
разреда

Април

Ученици 8.
разреда

824

наставе. Такође ће имати
прилку да новостечена
знања провере и
увежбају.

Unit 8

Reported Speech
(reported statements,
questions and requests)

Мај / јун

ГЕОГРАФИЈА

Циљеви и задаци:
-

Ученици 8.
разреда

Боље разумевање и сазнање о природним и географско-еколошким одликама Републике Србије

Садржаји образовног
васпитног програма
Природно-географске
одлике Републике
Србије

Број часова

Начини
остваривања
- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода

Активности ученика

Циљеви и задаци

- упознавање
основних појмова
- употреба карте
- учвршћивање
знања

- осамостаљивање у
учењу
- утврђивање знања
- коришћење карте

- индивидуални рад
- рад у пару
- фронтални рад
-монолошкодијалошка метода

- упознавање
основних појмова
- употреба карте
- учвршћивање
знања

- осамостаљивање у
учењу
- утврђивање знања
- коришћење карте

2
Становништво и
насеље

-

1
Постизање бољег општег успеха из предмета

825

Активност
наставника
- објашњава
појмове
- демонстрира
употребу карте,
одговара на
постављена питања
ученика, мотивише,
подстиче
- објашњава
појмове
- демонстрира
употребу карте,
одговара на
постављена питања
ученика, мотивише,
подстиче

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
САДРЖАЈ РАДА
1.Упознавање са кућним редом.
2.Обележавање борбе против болести зависности.
3.Полни живот-лице (љубав, емоције) и наличје (болести, нежељена трудноћа, сида).
4.Бонтон.

-

Септембар

5.Конструктивно одговарања на критику.
6.Учешће у прослави Дана школе.
7.Како изабрати спорт?
8.Значај одмарања (правилно смењивање рада и одмора)

-

Октобар

9.Болести због неадекватне исхране.
10.Навике културног понашања (опхођење)
11.Корак по корак до избора занимања
12.Конфликти и шта са њима?

-

Новембар

-

Децембар

13.Шта за мене значи одговорност?
14.Екологија-израда паноа
15.Водич за избор средње школе
16.Опасност од наркоманије

826

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

17.Хигијена шк. средине и здравље ученика
18.Полне болести
19.Развијање позитивних особина личности
20.Како користити уџбеник
21.Међусобни наставника-ученика
22.Технике учења
23.Разговор о ескурзији
24.Болести зависности
25.Наш поглед на свет
26.Припрема за брак, планирање породице
27.Желим да сачувам школску имовину

-

Јануар

-

Фебруар

-

Март

-

Април

-

Мај

28.Да ли имамо неоправданих и зашто?
29.Објективност у оцењивању
30.Без њих се не може (вода, ваздух и храна)
31.Изгради своја осећања-здраво је такмичење са самим собом-корисно је
32.Сика о себи
33.Акција уређења учионице
34. Наши планови за будућност

827

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ (5 – 8. РАЗРЕД)

Слободне активности остварају услове и погодне животне и васпитне ситуације за стицање знања и афирмацију ученичких
способности, да васпитавају за друштвену активност и солидарност; да развијају свест о потреби друштвеног ангажовања у
решавању заједничких задатака и проблема; да негују и развијају патриотску свест .. Задовољавајући своја разноврсна
интересовања, слободно се опредељујући и удружујући са другима у раду, ученици, самостално и уз помоћ својих
наставника, водитеља програма и инструктора, изграђују веома богат систем интересних колектива, које називамо – слободне
активности ученика. Ти интересни колективи су секције, групе, дружине, активи.
Слободне активности школа ће организовати кроз различите облике васпитно-образовног рада, чији је циљ да сваком
ученику помогне откривање и развој посебних интересовања, склоности и способности за поједине области живота, рада и
стварлаштва
Слободне активности школа ће организовати кроз различите облике васпитно-образовног рада, чији је циљ да сваком
ученику помогне откривање и развој посебних интересовања, склоности и способности за поједине области живота, рада и
стварлаштва.
Слободне активности треба да допринесу остваривању васпитних циљева и задатака:
 да ученици открију, испробају и даље развијају своје интересовање и способности на подручју културе, уметности, науке,
технике, спорта и забаве;
 да се оптимално развије личност ученика;
 подстицај најразноврснијих видова стваралаштва у области за које имају посебне склоности и интересовања;
 пружање прилике и услова за здраву, ведру забаву и разоноду и испуњавање дела слободног времена корисним
садржајима;
 буђење и задовољавање интелектуалне радозналости и стварање могућности да ученици упознају највећа достигнућа у
науци и култури.
 неговање смисла, спремности и способности за сарадњу у колективима, развијање способности за процењивање својих и
туђих поступака и резултата рада, изграђивање и усвајање друштвених норми и критеријума за вредновање рада и
понашања, неговања међусобног поверења, искрености, другарства и пријатељства;
 развијање смисла за демократску расправу и одлучивање;
 подстицање и развијање самоиницијативе, самосталности и стваралаштва, оспособљавање ученика за рационалну
организацију, програмиарње и планирање рада друштвених активности и слободног времена;
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 формирање навика културног понашања у складу са етичким вредностима и нормама нашег друштва.

У школи ће се одвијати:
*Културно-уметничке активности
*Научно-истраживачке (предметне) активности
*Техничке и радно производне
*Спортске активности.
*Културно уметничке активности

План рада драмске секције
Теме:

1.

2.

3.

4.

Садржај рада:
Организациона тематика:
1. Избор руководства секције
2. Формирање радних група
Упућивање ученика у рад на драмском тексту:
1. Ниво изражајног читања, приповедања и говорења одређених текстова, одломака из романа и одабраних драмских
скечева
2. Вежбе у говору
Кратки курсеви:
1. Дикције: акценат, интонација, паузе у говору
2. Понашање на сцени: покрети (гестикулација, мимика, фацијалне експресије (елементи глуме))

Одабир музике и костима
Рад на сценографији представе
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5.

Учешће у пригодним програмима школе:
- Припреме програма за обележавање значајних датума и прослава:
- Дана школе, Октобарских свечаности ( манифестација Дани дечије поезије и прозе), дана Савиндана, завршетка
школске године
Учешће на Фестивалу глумачких остварења у Лозници
Заједничко праћење позоришних представа и културних дешавања.

6.

План рада ликовне секције
Теме:
Садржај рада:

1.

2.

3.

Организациона тематика:
1. Избор руководства секције
2. Формирање радних група
Израда:
-креативних паноа
-слика
-цртежа
-изложбеног материјала у зависности од тематике
Цртање:
-изложби (Дан школе,Нова година,Свети Сава,Св.Валентино,
Моја мама-најлепша мама,Вук Караџић)
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4.

5.

Сликање:
- изложби (Дан школе,Нова година,Свети Сава,Св.Валентино,
Моја мама-најлепша мама,Вук Караџић)
Активно учешће у естетском уређењу школе
(корелација са секцијом за естетско уређење школе и историјском секцијом)

План рада историјске секције
Р
.
ТЕМА
б
.
1 Сведочанства о

стрељању

2

3

У сећање на
проф др
Добривоја
Тошковића
Новогодишња
тема

I
X

X

XI

XI
I

месец
I II II
I

IV

V

VI

2
2

Уку
пно
часо
ва
2

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ

2

4

4
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ВЕШТИНА САРАДЊЕ
ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

4 Историјат

1

2

3

РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА
ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ВЕШТИНА САРАДЊЕ

3

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА

женске модеципеле

5

Часопис
„Драгинац“
четврти број

1

2

План рада информатичке секције
Циљ:Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву дигиталних технологија.Развијање алгоритамског начина
размишљања.Развијање логичког мишљења и креативности.
Задаци:
Ученик треба да:
 Одговорно користи технолигије
 Препознаје начине коришћења технологије и ван школе
 Самастолно претражује и проналази информације у дигиталном окружењу.
 Препознаје ризик зависности од технологија
 Креира рачунарски програм
 Примењује математичке формуле у програму
 Исправља грешке у сопственом програму
Ред.бр.
1.

Време реализације
(Секција се реализује уторком, као претчас)

Садржаји
-Формирање групе за секцију и упознавање са
планом рада
-Дигитално друштво?

Септембар
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-Значај и примена Интернета у учењу.
-Претраживања Интернета и коришћење
информација у проширивању знања

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

-Претраживања Интернета и коришћење
информација у проширивању знања
-Коришћење социјалних мрежа
-Cuber bulling
-Нетикета , флејмовање
-Увод у програмирање
-Програм Scratch
-Интерејс програма Scratch
-Интерејс програма Scratch
-Рад са спрајтовима
-Рад са спрајтовима
-Графички и звучни фајлови у програму Scratch
-Креирање анимације у Scratch-у
-Креирање анимације у Scratch-у

Октобар

Новембар

Децембар

-Увод у Scratch програмирање

Јануар

-Увод у Scratch програмирање
-Линијске структуре у програму Scratch
-Линијске структуре у програму Scratch

Фебруар

-Линијске структуре у програму Scratch
-Линијске структуре у програму Scratch
-Scratch оператори
-Разгранате структуре у програму Scratch
-Разгранате структуре у програму Scratch
-Разгранате структуре у програму Scratch
-Разгранате структуре у програму Scratch
-Структуре понављања у програму Scratch

Март

Април
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9.

10.

Структуре понављања у програму Scratch
-Структуре понављања у програму Scratch
-Структуре понављања у програму Scratch
-Креирање игрице у програму Scratch
-Креирање игрице у програму Scratch
-Креирање игрице у програму Scratch
Креирање игрице у програму Scratch

Мај

Јун

Предузетништво
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ
1. Стицање теоријских знања о предузетништву
2. Развијање креативности и предузетничког духа код ученика
3. Јачање самопоуздања, иницијативе и мотивације код ученика
4. Препознавање ресурса школе и места у ком живимо
5. Оспособљавање ученика за израду пословног плана
6. Израда пословног плана
ЧАСОВИ
1. Уводни час, организација по одељењима
2. Упознавање са планом часова и дискусија
3. Предузетништво појам и значај
4. Коришћење различитих извора информисања у праћењу промена у сфери
предузетништва
5. Развијање креативних техника стварања идеја
6. Формирање тимова за израду пословног плана
7. Препознавање ресурса школе и места у ком живимо
8. Оспособљавање ученика за израду пословног плана
9. Подношење предлога од стране формираних тимова за израду пословног плана
10. Разговор вођа тимова са директором школе о појединачним предлозима
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11. Избор пословног плана који ће се израђивати
12. Израда пословног плана
13. Израда пословног плана
14. Израда пословног плана
15. Израда пословног плана
16. Презентација пословног плана осталим ученицима и наставницима
17. Анализа презентација
18. Предлози за остварење пословног плана
План рада хора

Број часова

Редни
број

Наставна тема

Број композиција

1.

Вокална техника

0

0

0

2.

Певање канона

1

1

4

3.

Композиције домаћих и страних аутора

2

3

11

4.

Композиције са пригодном тематиком

2

2

10

5.

Композиције са фолклорном тематиком

1

1

4

6

7

29

укупно

Композиције за певање
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обрада утврђивање

Наставна тема

Редни бр. композиције

Композитор

Композиција

II

1.

III

1.
2.

Перголези
К. Бабић

Где је онај цветак жути;
Вишњичица род родила

IV

1.
2.

К. Станковић
Д. Јенко

Химна Светом Сави;
Боже правде

V

1.

Брате Иво

Пошла Румена
План рада секције за верску наставу

Р. број
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:

Садржај рада
Молитвени почетак школске године – 12. септембар, 2021. у Црквама у Драгинцу,
Дворској и Брадићима
Припрема комеморативне свечаности у Кривајици октобар 2021
Припрема програма за школску Крсну Славу – Светог Саву, децембар 2021. и
јануар 2022
Акатист Светом Јовану Кронштатском, Светом Серафиму Саровском и Светом
Нектарију Егинском – среда и петак сваке друге седмице у Цркви у Драгинцу
. Активно учешће на Светој Литургији – Црква у Драгинцу, једном у месецу

Спортско рекреативне активности
Секција за стони тенис

836

Број часова
1
4
7
20
12
44

Теме:
Организациона тематика:
1.

Садржај рада:

-Избор руководства секције
-Формирање група
2.

Упознавање ученика са планом и програмом секције као и значајем стоног тениса у физичком васпитању

3.

Увођење ученика у разне технике стоног тениса:
-држање рекета
- форхенд
-бекхенд..

4.

Учешће на такмичењима:
-Организовање школског такмичења
-Учешће на општинском и даље пласираним такмичењима

Секција за стрељаштво
Месец:
Септембар

Октобар

Новембар

Садржај рада:
1.Упознавање ученика са планом и програмом стоног тениса
2.Место и значај стрељаштва у физичком васпитању
3.Правила и терминологија у стрељаштву
4.Суђење у стрељаштву
5.простор – стрељана где се изводе такмичења
1.ваздушна пушка
2.ваздушна пушка – делови
3.држање пушке
4.држање пушке
1.став за гађање
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2.став за гађање
3.вежбе дисања
1.вежбе дисања
Децембар
2.нишањење
3.подешавање нишана
4.вежбе концентрације
5.вежбе концентрације
1.пуњење пушке
Јануар
1.пробно гађање
Фебруар
2.анализа пробног гађања
3.одлазак у градску стрељану
4.долазак на место за гађање
1.одлазак са места гађања
Март
2.безбеднсот на стрелишту
3.школско такмичење
4.такмичење
5.Такмичења
1.Такмичења
Април
2.Такмичења
3.Такмичења
1.Такмичење
Мај
2.Такмичење
3.Такмичење
4.Такмичење
1.Такмичење
Јун
2.Такмичење
Укупно: 36часова
План рада саобраћајне секције
ред.
САДРЖАЈ РАДА
број
1
Формирање групе,упознавање са програмом

МЕСЕЦ
септембар
838

број
часова
2

14
15
16

рада и материјалом који се користи на часовима
Сврха и значај обучавања у области саобраћаја
Правила и прописи кретања возила бицикла и
пешака.
Расклапање појединих делова на бициклу,
подмазивање и припрема за вожњу.
Објашњење елемената полигона ,упутство за
правилну вожњу
Спретност вожње у појединим дисциплинама
Саобраћајни знаци ,врсте и примена
Право првенства пролаза
Решавање ситуације на раскрсницама ,анализа
кретања пешака и возила
Кретање пешака на прометним путевима,кретање подземним
пролазима,тунелима и мостовима
Решавање тестова
Исправљање тестова и дискусија о питањима
Коришћење ауто-мото карте,анализа ознака и симбола
Како и на који начин се оријентисати помоћу ауто
карте Београда
Обнављање саобраћајних правила и прописа
Решавање тестова

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Обнављање саобраћајних правила и прописа.
Решавање тестова
Одржавање исправности бицикла
Бициклиста у саобраћају - правила
Вожња бицикла на полигону
Вожња бицикла на полигону
Мерење времена споре вожње
Оцењивање вожње на полигону(осмица,косина...)
Провера исправности и одржавање бицикла
Решавање тестова

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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октобар

4

новембар

4

децембар

4

јануар

2

фебруар

4

март

6

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Припрема за такмичење
Припрема за такмичење
Вожња на полигону
Вожња на полигону
Припрема за такмичење
Припрема за такмичење
Вожња на полигону
Вожња на полигону
Утврђивање знања
Анализа постигнутих резултата
Час је реализовн путем вибер групе.
Гледање занимљивих садржаја преко интернета.
Решавање тестова.

април

4

мај

6

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Циљ секције је стицање додатних знања, упознавање језичких појмова и појава, подизање свести о различитости култура у
писаној и усменој речи, оспособљавање за дубљу дискусију на разне теме, подстицање на критичко мишљење и
истраживачки рад. Активности обухватају: дискусије на енглеском језику, обележавање значајних датума кроз израду паноа,
рецитације, игре; гледање филмова/ цртаних филмова.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД
Септембар

Октобар

Новембар

ТЕМЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНЕ
1.Договор око термина за секције и ангажовања ученика;
2.Избор тема и договор о начину рада са ученицима
3.Израда паноа на тему јесени
4.Израда паноа на тему јесени
5.Учешће у активностима поводом Дана дечије поезије и прозе и Дана школе
6. Учешће у активностима поводом Дана дечије поезије и прозе и Дана школе
7.Припрема материјала за тематски дан Halloween
8.Прављење распореда часова на енглеском језику
9.Израда календара и временских прилика
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Децембар

Јануар
Фебруар
Март

Април

Мај

Јун

10.Обележавање празника Дана захвалности кроз мини презентације, игре речи и писање састава
I am thankful for
11.Гледање краћих филмова/ цртаних филмова
12.Читање изабраних књига
13.Припрема материјала за новогодишње и Божићне празнике
14. Припрема материјала за новогодишње и Божићне празнике
15.Прављење паноа на тему Новогодишњих и Божићних празника
16.Израда честитки
17.Гледање цртаног филма/ филма
18.Израда паноа на тему Храна
19. Припрема материјала за Дан заљубљених
20.Израда паноа на тему Дан заљубљених
21.Пишемо писмо другу/другарици
22.Припрема материјала за 8.март
23.Израда паноа поводом 8.марта и прављење честитки
24.Израда паноа на тему пролећа
25.Писање песмица
26.Припрема материјала за Васкрс
27.Израда паноа на тему Васкрс
28.Видео презентације на тему сличности и разлике у прослави празника код нас и у другим
културама
29.Обележавање Дана планете
30.Историјат 1.маја кроз видео презентације
31.Мој омиљени спорт
32.Видео презентације о омиљеним рок групама
33.Израда паноа на тему животиње
34.Живот у граду- презентације кроз слике, паное, видео презентације
35.Живот у селу- презентације кроз слике, паное, видео презентације
36.Анализа укупних резултата секције
УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА: 36
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Програм екскурзије за пети и шести разред
Образовно-васпитни циљеви и задаци

Садржаји којима се постављени циљеви
остварују

Носиоци предвиђених садржаја и
активности
Планирани обухват ученика
Трајање
Путни правци
Начин финансирања

-развијање љубави према природи, биљном и животињском свету
-развијање позитивног односа према националним, културним и
естетским вредностима
-стицање нових и проширивање и проверавање већ стечених знања
-упознавање културно-историјских знаменитости
-неговање верске традиције
-усвајање знања о геоморфолошким облицима рељефа
-развијање интересовања за прошлост нашег народа
-упознавање са животом и радом
-уочавање на конкретном примеру музејских експоната из
ботаничких, геолошко панеолошких и других збирки Природњачких
музеја
-развијање позитивних емоционалних доживљаја и неговање
другарства
Фрушка гора – посета манастирима Хопово и Крушедол
-Сремски Карловци – посета Гимназије, Богословије
-Стражилово-обилазак гроба Бранка Радичевића
-Сремска Каменица – посета и обилазак спомен куће Јована Ј. Змаја
-Петроварадин – посета и обилазак Петроварадинске тврђаве и
упознавање са културним и историјским значајем
-Нови Сад – посета Природњачком музеју и шетња градом
Директор,
изабрана агенција,
одељенске старешине 5. И 6. Разреда
Сви ученици 5. И 6. Разреда
Један дан
Драгинац – Фрушка
гора – Сремски
Карловци –
Стражилово –Сремска Каменица – Петроварадин – Нови СадДрагинац
Родитељи
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Програм екскурзије за седми и осми разред
-развијање љубави према природи, биљном и животињском свету
Образовно-васпитни циљеви и задаци
-развијање позитивног односа према националним, културним и естетским
вредностима
- усвајање знања о културном наслеђу
-упознавање културно-историјских знаменитости
-неговање верске традиције
-упознавање историјске прошлости српског народа
-стицање знања о геоморфолошким облицима рељефа
-развијање позитивних емоционалних доживљаја и неговање другарства
Садржаји којима се постављени циљеви
Први дан:
Јагодина – посета ЗОО врту, музеју воштаних фигура и обилазак Аква парка;
остварују
Ниш – шетња градом, обилазак тврђаве, смештај у хотелу (ноћење и
дискотека).
Други дан:
Ниш – посета брду Чегру, разгледање Ћеле куле – јединствени споменик у
свету из Првог српског устанка;
Ђавоља Варош – разгледање јединственог геоморфолошког феномена код
нас
Крушевац – обилазак Лазаревог града – тврђава, посета цркви Лазарици –
задужбини кнеза Лазара, посета манастиру Љубостињи – задужбини кнегиње
Милице;
Врњачка Бања – краћи одмор, шетња и панорамско разгледање бањског
насеља;
Директор,
Носиоци предвиђених садржаја и
изабрана агенција,
активности
одељенске старешине 7. И 8. Разреда
Сви ученици 7. И 8. Разреда
Планирани обухват ученика
Два дана
Трајање
Драгинац – Београд –Јагодина – Ниш – Крушевац –Врњачка Бања – Драгинац
Путни правци
Начин финансирања

Родитељи

843

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ РАДА
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Културне и јавне активности школе
Садржаји програма

Број часова

Обележавање: Дечје недеље,
пријем првака у Дечији
савез

Септембар,
октобар

Обележавање:
Манифестације „ ДАНИ
ДЕЧЈЕ ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ
“ – Драгинац
Дана школе.

Обележавање школске славе
– Светог Саве

Обележавање 8. Марта

Обележавање
Васкрса

Октобар

јануар

март

април

Активности ученика
Учешће у маскембалу, трци
за „ Срећније детињство “,
дечијем вашару, приредба
за прваке
Присуствовање и слушање
награђених ученика,
дечијих песника, припреме
и учешће у приредби,
Одлазак на Споменкостурницу у Драгинцу
Припрема и извођење
приредбе, учешће на
ликовном и литерарном
конкурсу, израда паноа
Припрема честитки,
изложба радова,
организовање приредбе
Украшавање, фарбање
васкршњих јаја, цртање,
сликање, вајање, изложба

Обележавање државних
празника који се славе (
8.новембар, 11.новембар,
27.јануар,
15.фебруар,
22.април, 1. Мај 9.мај, 28.јун)

прво и друго
полугодиште

Прављење паноа,
организовање изложби,
писање реферата

Посете позоришту, музеју,
библиотеци, галерији

прво и друго
полугодиште

Посете ученика,
презентовање

Активности наставника
-координирање
-усмеравање активности

-развијање хуманих осећања

-припремање
-усмеравање активности
-естетско уређење школе
-дочек гостију

-развијање љубави према
књижевности, стваралачком раду
ученика и песника
-изражавање поштовања према
палим жртвама у току Другог
светског рата

-израда сценарија за
приредбу
- одабир ликовних и
литерарних радова за
уређењеучионице и хола
-координисање
-усмеравање активности
ученика

-указивање на значај и дело Светог
Саве
-обележавање школске славе
-указивање на историјски значај и
вредност мајке као ослонца
породице

-усмеравање активности
ученика

-очување традиције
-развијање креативности

-задуживање ученика
-усмеравање активности
-презентовање садржаја

-неговање културног и историјског
наслеђа наших народа

-координисање
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Циљеви и задаци садржаја
програма

-развијање естетских и културних
вредности
-стицање знања

Програм школског спорта и спортских активности
Садржаји програма
-штафетне игре
-атлетски полигон
(кидс атлетикс)
-између две ватре
-мали фудбал
-крос
( I -IV)
-штафетне игре
-атлетски полигон
(кидс атлетикс)
-између две ватре
-мали фудбал
-кошарка
-одбојка
-крос
( V -VIII)

Број
часова

Активности
ученика

Активности
наставника

-Октобар
-Maj

-ходање
-трчање
-вежбање
-анализирање
-такмичење

-анализирање
-поређење
-показивање
-објашњавање
-суђење

-Октобар
-Maj

-ходање
-трчање
-вежбање
-анализирање
-такмичење

-анализирање
-поређење
-показивање
-објашњавање
-суђење
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Начини и поступци
остваривања садржаја
-спортска такмичења и
турнири према полу и
узрасту

спортска такмичења и
турнири према полу и
узрасту

Циљеви и задаци садржаја програма
Правилан развој,практиковање здравог
начина живота,развој свести о
важности сопственог здравља и
безбедности , потреба неговања и
развоја физичких способности,
превенција насиља,наркоманије и
малолетничке деликвенције
Правилан развој,практиковање здравог
начина живота,развој свести о
важности сопственог здравља и
безбедности , потреба неговања и
развоја физичких способности,
превенција насиља,наркоманије и
малолетничке деликвенције

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ
ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
ЦИЉ: Реализација превентивних и интервентних активности у циљу успостављања атмосфере међусобног уважавања и
поштовања ученика, наставника и родитеља
Задаци

Активности

Начин остваривања
програма

Време /
динамика

1.Планирање и реализовање
превентивних активности
међу ученицима,
родитељима и наставницима

Планирање рада тима за заштиту од насиља,
занемаривања и злостављања

Организовање састанка
тима ради евалуације и
допуњавања плана новим
активностима

август

Реализовање предавања за ученике
наставнике и родитеље

Чланови тима у сарадњи са
одељењским старешинама,
директором реализују
радионице

Током сваке
школске године
према годишњем
плану

Спровођење упитника за ученике о
препознавању облика насиља, занемаривања
и злостављања

Ученици попуњавају
упитнике које тим обрађује
и анализира

Током сваке
школске године
према годишњем
плану

Сарадња са МУПом и Центром за социјални
рад

Реаговање у превентивним
и интервентним
активностима

Током сваке
школске године
према годишњем
плану

Сарадња са Ученичким парламентом

Организовање акција у
циљу побољшања

Током сваке
школске године

2. Правовремено реаговање
тима у ситуацијама свих
облика и нивоа насиља,
занемаривања и злостављања
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атмосфере поштовања и
међусобног уважавања
Формирање вршњачког тима

Тим у сарадњи са
Ученичким парламентом

Према годишњем
плану

Вођење записника о реализованим
активностима и састанцима тима

Према годишњем
плану

Израда извештаја о раду тима

Јун

Програм професионалне орјентације ученика
УЧЕНИЦИ ОД I ДО VIII РАЗРЕДА
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

САДРЖАЈ РАДА
-укључивање ученика у слободне активности у складу са њиховим интересовањима;
-планирање и реализација наставних тема и наставних јединица кроз које се могу остварити
циљеви професионалне орјентације;
-учвршћивање радних навика и оспособљавање за рационално планирање дневних активности;
-мотивисање ученика да у слободно време реализују своја интересовања и способности
упражњавањем различитих хобија;
-мотивисање и укључивање ученика у спортске и друге физичке активности (учешће у сређивању
школског простора, учешће у кућним пословима...)
-упознавање ученика са старим занатима
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септембар
Током године
Током године
Током године
Током године

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ И
НОСИОЦИ
Анкета, ОС
Предметни
наставници
Педагог, ОС
Педагог, ОС,
родитељи
Часови физичког в.
Родитељи, ОС
Народна традиција,
учешће ученика у
радоницама старих

заната у оквиру
Вуковог сабора

УЧЕНИЦИ VIII РАЗРЕДА
-реализација радионица у оквиру пројекта "Професионална орјентација"

Током године

-посета предузећима у окружењу (продавница, Пошта, радионице старих заната)

Април, мај

-посета средњим школама у Лозници

Март, април

-промоција средњих школа ученицима осмог разреда

Март, април

-сарадња са Националном службом за запошљавање

мај

-експерти представљају своја занимања

Март, април

-упућивање ученика осмог разреда на изворе информација о професионалној орјентацији
-испитивање професионалних интересовања и способности ученика осмог разреда
-саветодавни разговор са ученицима који су неодлучни у избору будућег занимања
-израда ПАНОА - "Водич за избор занимања"

Током године
мај
јун
мај

-информативни и саветодавни разговори са родитељима ученика осмог разреда у циљу њихове
едукације ради што успешније помоћи деци приликом професионалног опредељења

Друго
полугодиште

Педагог, предметни
наставници
Тим, ОС
"Отворена врата",
ОС
Презентација,
ученици и запослени
средњих школа
Трибина за ученике
VII и VIII разреда и
њихове родитеље,
Тим
Родитељи као
представници
занимања, Тим
Тим, ОС
Тестирање, педагог
педагог
Ученички парламент
Родитељски
састанак, инд.
разговори,
Педагог, ОС

Чланови Тима ће у сарадњи са предметним наставницима одржати предвиђене радионице ПО, организовати посету фирмама
у околини Драгинца, разговоре са родитељима експертима, различитих занимања и посету средњих школа кроз Отворена
врата. Ученици ће бити у прилици да посете и сајам запошљавања у Лозници.
Радионице за ученике осмог разреда:
1. Представљање програма и портфолија за 8 разред
САДРЖАЈ УЧЕЊА 1- Самоспознаја (6 часова)
2. Графикон интересовања
3. У свету врлина и вредности
4. Самоспознаја- то сам ја
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5. Какав/каква сам на први поглед
6. Моја очекивања
7. Моја очекивања/колаж, рад са ученицима/ученицама, родитељима, старатељима
САДРЖАЈ УЧЕЊА 2 и 3: Информисање и истраживање могућности школовања и каријере (упознавања са
понудом информација и њиховим прибављањем селекцијом и одабиром), (14 часова)
8. Слика савременог света рада и књучне компетенције за занимања
9. Образовни профили у средњим школама
10. Мрежа средњих школа
11. Захтев и занимања, одговарајуће способности и контраиндикације
12. Сазнајем преко интернета куда после основне школе
13. Путеви образовања и каријере
14. Припрема и спровођење интервјуа
15. Опис занимања помоћу мапе ума
16. Критеријум за избор школе
17. Поштујемо родну равноправност при избору занимања
18. Испитивање ставова- радни учинак и доходак
19. Избор занимања и приходи
20. Оријентација ствара јасну слику
21. Опис занимања уз помоћ мапе ума на родитељском састанку
САДРЖАЈ УЧЕЊА 4: РЕАЛНИ СУСРЕТИ (5 часова)
22. Припрема за реалне сусрете
23. Учење путем реалних сусрета
24. Документација за реалне сусрете
25. Рефлексија за учење у оквиру реалних сусрета
САДРЖАЈ УЧЕЊА 5: ОДЛУКА (8 часова)
26. Обука за конкурисање
27. На разговору у предузећу
28. Предузетништво
29. Моја одлука о школи и занимању
30. Саветодавни рад
31. Моји родитељи, старатељи – Моја подршка на путу до одлуке, рад са родитељима и ученицима/цама
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЦИЉ: Формирање знања, вештина као и развијање личне одговорности за сопственео здравље, упознавање са здравим
стиловима живота и препознавање потребе за квалитетнијом комуникацијом са другима
Задаци
1. Развијање личне
одговорности за сопствено
здравље

2. Упознавање са здравим
стиловима живота

3. Успостављање атмосфере
међусобног уважавања и
поштовања

Активности

Начин остваривања
програма

Време /
динамика

Организовање радионице за ученике на тему
заштита репродуктивног здравља

Педагог школе у срадњи са
одељењским старешинама
и невладиним
организацијама планира
активност

Април

Организовање радионице за ученике на тему
психо-активне супстанце

Педагог школе у сарадњи
са Удружењем грађана
Искра и одељењским
старешинама планира
активност

Новембар

Организовање радионице за ученике на тему
здрави стилови живота

Педагог школе у сарадњи
са тимом за заштиту
животне средине

Према плану тима
за заштиту
животне средине

Организовање радионице за ученике на тему
конструктивно решавање конфликата

Тим за заштиту ученика од
насиља, занемаривања и
злостављања у сарадњи са
одељењским старешинама

Према плану тима
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Организовање радионице на тему прихватање
себе и других

Тим за заштиту ученика од
насиља, занемаривања и
злостављања у сарадњи са
одељењским старешинама

Према плану тима

Сарадња приликом организовања лекарских
прегледа ученика првог разреда, као и
редовних систематских прегледа ученика

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЦИЉ: Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група у сарадњи са надлежним установама
Задаци

Активности

Начин остваривања
програма

Време /
динамика

Пружање подршке
ученицима из осетљивих
друштвених група у оквиру
школе

Сакупљање новчане помоћи за ученике из
осетљивих друштвених група у школи

Организовање продајних
изложби

Током сваке
школске године

Скупљање гардеробе за ученике из
осетљивих друштвених група

Организовање
хуманитарних акција у
сарадњи са Црвеним крстом

Током сваке
школске године

Пружање подршке
ученицима из осетљивих
друштвених група у сарадњи
са другим институцијама

Учествовање у акцијама које организује град
и друге невладине организације у циљу
пружања подршке ученицима из осетљивих
друштвених група

Сарадња са Црвеним
крстом

Током сваке
школске године

Организовање спортских турнира у школи у
циљу пружања подршке ученицима из

Сакупљање новчане

Током сваке
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осетљивих група

помоћи од улазница

школске године

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЦИЉ: Развијање свести код ученика, родитеља и наставника о важности неговања животне средине
Задаци

1. Повезивање средине у
којој живимо са здрављем
људи
2. Упознавање ученика са
начинима којима се може
утицати на заштиту животне
средине

Активности

Начин остваривања
програма

Време /
динамика

Уређење школског дворишта

Чланови тима у сарадњи са
одељеским старешинама и
ученицима оплемењују
двориште новим културама

Март-мај;
септембарновембар

Израда паноа са еколошким порукама

Чланови тима у сарадњи са
члановима ликовне секције
организују изложбу

Током сваке
школске године

Обележавање Дана планете земље

Тим у сарадњи са секцијом
за географијуорганизују
изложбу

22. април

Обележавање Дана вода

Тим, еколошка секција
организују изложбу

22. март

Обележавање Дана здравља

Тим у срадњи са Домом
здравља организују
предавање

7. април
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Прикупљање секундарних сировина

Тим и еколошка секција
организују изложбу

Током сваке
школске године

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
ЦИЉ: Укључење школе у активности локалне самоуправе у циљу проширења активности ученика школе
Задаци
1. Праћење активности које
организује локална
самоуправа

2. Укључивање школе у
активности локалне
самоуправе

Активности

Начин остваривања
програма

Време /
динамика

Присуство ученика наше школеЂачком
сабору

Сваке године изабрани
наставник води изабране
ученике нижих и виших
разреда на Ђачки сабор

мај

Дечја недеља

Учествовање у ученика
нижих разреда у продајној
изложби на градском тргу у
Лозници

октобар

Припрема и реализација
маскембала у оквиру школе
Вуков сабор

Сваке године изабрани
наставник води изабране
ученике нижих и виших
разреда на Вуков сабор

септембар

Хуманитарне акције

Учешће у акцијама
прикупљања помоћи

По потреби
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угроженима које организује
град и Црвени крст, као и
самостално организовање
хуманитарних акција
(представе, прикупљање
помоћи)
Цвијићеви дани

Чланови географске секције
са задуженим наставником
узимају учешће у
активностима

октобар

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
ЦИЉ: Подстицање и неговање партнерског односа са родитељима/старатељима ученика, заснованог на принципима
међусобног уважавања, разумевања и поверења
Задаци
1. Повезивање родитеља са
школом

2. Успостављање сарадње са
наставницима и стручним

Активности

Начин остваривања
програма

Време /
динамика

Одржати родитељске састанке и обављати
индивидуалне разговоре са родитељима

Родитељски састанци

Најмање четири
пута годишње

Снимити социо-економску структуру свих
одељења у школи

Педагог школе у сарадњи
са одељењским
старешинама

Септембар сваке
школске године
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сарадницима

Формирати Савет родитеља

Одељњске старешине у
сарадњи са директором
школе организују
родитељске састанке на
којима се бирају
представници за Савет
родитеља

Септембар сваке
школске године

Информисати родитеље на родитељским
састанцима о активностима Савета родитеља

Представници Савета у
сарадњи са одељењским
старешинама информишу
родитеље о активностима
Савета на родитељским
састанцима

Након одржаних
састанака Савета

Одржати опште родитељске састанке на
којима ће присуствовати родитељи, ученици,
сви наставници, директор и стручни
сарадници

Бар три дана раније
директор школе обавештава
све интересне групе о
термину одржавања
састанка

Новембар и
фебруар сваке
школске године

Родитељи преко Савета родитеља учествују у
планирању ученичких екскурзија и излета

Чланови Савета дају
предлоге релација, бирају
извођаче и понуде

Према плану

Родитељи се појављују у улози гостију,
организатора или домаћина у обележавању
Дана школе и Школске славе

Присуство и учешће у
приредбама, организатори и
домаћини

Новембар, Јануар

3. Активно учешће родитеља
у активностима школе

4. Повећање степена
задовољства родитеља радом
школе и степеном
укључености у школски
живот
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Испитивање степена задовољства родитеља
успостављеном сарањом
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Самовредновање рада
школе

Према плану
Тима

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ЦИЉ: Унапређење образовно васпитног рада кроз развијање и неговање навике читања и коришћења библиотечког фонда
код наставника и ученика

Задаци

Развијање културе читања код
ученика, говорне културе као и
потреба, навика и интересовања
за коришћење библиотечке
грађе

Активности ученика

Припремање
материјала на задате
теме, постављање
паноа

Активности
реализатора

Анализирање потреба
за информацијама и
изворима
знања
ученика у образовном
процесу школе

Начин
остваривања
програма

Време/динамика

На
часовима
одељенске
Током године
заједнице,
у
библиотеци

Оспособљавање за самостално
коришћење и проналажење
потребне књижне и некњижне
грађе

Ученици који су већ
упознати са фондом
библиотеке
своја
искуства могу пренети
новим
корисницима
библиотечких услуга

Ученицима
давати
конкретне смернице
усменим путем где се У библиотеци
шта
налази
у
библиотеци
и
читаоници

Током године

Развијање индивидуалне
стваралачке способности и
креативности код ученика

Сачиниће
чланак, Врши одабир прилога
извештај или осврт на за школски лист
У библиотеци
библиотеку,
али
прикупљаће и текстове

Током године
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за школски лист

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
ЦИЉ: Успостављање безбедне атмосфере у школи за све актере школског живота
Задаци
1. Успостављање услова за
безбедно функционисање
школског живота

2. Спровођење превентивних
активности у циљу
успостављања безбедних
услова школског живота

3. Успостављање сарадње са

Активности

Начин остваривања
програма

Време /
динамика

Израда плана дежурства наставника

Педагог школе израђује
план који је саставни део
Годишњег плана рада
школе

август

Израда плана дежурства ученика

Педагог школе израђује
план који је саставни део
Годишњег плана рада
школе

август

Израда плана превентивних активности тима
за заштиту од насиља, занемаривања и
злостављања

Реализовање планираних
активности у одељењима

август
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надлежним институцијама у
циљу успостављање
безбедних услова школског
живота

Обука запослених за противпожарну
заштиту

Сваке треће године се
реализује обука запослених

-

Истицање бројева телефона хитне помоћи,
ватрогасне службе и инспекције рада

Секретар школе истиче
бројеве на видно место у
ходнику школе

септембар

Постављање ормарића за пружање прве
помоћи

Директор школе поставља и
допуњује ормарић

Током сваке
школске године

Организовање предавања за ученике првог
разреда

Представници МУПа
реализују предавање

септембар
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“
И ове школске године наша школа је међу 398 школа у Републици Србији у којој ће се у школској 2021/22. години
реализовати активности у оквиру пројекта „Обогаћени једносменски рад“. Нови приступ у организацији једносменског рада
подразумева обогаћену и проширену образовно-васпитну подршку ученицима кроз различите активности које се
прилагођавају потребама ученика и специфичностима окружења.
Циљ
Активности имају за циљ да допринесу развоју кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних
компетенција, а посебно:
- постизању бољих образовних постигнућа ученика;
-

превазилажењу препрека у учењу;

-

развоју здравствено-хигијенских навика ученика;

-

развоју социјалних вештина и тимског рада ученика;

-

развоју предузетничког духа ученика;

-

укупном личном и социјалном развоју ученика;

-

промоцији активности ученичке задруге;

-

развоју квалитетније образовно-васпитне понуде школе.

Реализација пројекта

И ове школске године Обогаћени једносменски рад ће се реализовати у матичној школи за ученике и млађих и старијих
разреда. За ученике млађих разреда активности ће се реализовати једном недељно (среда) у трајању од сат времена. Ученици
се неће међусобно мешати, нема група, сваки учитељ ће радити у оквиру свог одељења. Ангажована су 4 наставника
разредне наставе у 4 одељења матичне школе.Ученици страијих разреда активности ће похађати два дана недељено по 2 сата.
У старијим разредима активности ће реализовати 2 наставника. Ученици ће имати бесплатан ручак. Након спроведене анкете
и давања сагласности од стране родитеља, од 174 ученика матичне школе за активности у оквиру једносменског рада
(подршка ученицима) изјаснило се преко 50% ученика.

Ангажовања наставника
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гордана Стефановић, наставник разредне наставе - 1 сат недељно
Снежана Пуцаревић, наставник разредне наставе -1 сат недељно
Милена Пантић, наставник разредне наставе -1 сат недељно
Јасмина Јелачић, наставник разредне наставе -1 сат недељно
Велизар Кондић, наставник српског језика и кљижевности- 2 сата недељно
Драган Радичевић, наставник верске наставе- 4 сата недељно

Временска динамика рада

Време предвиђено за реализацију планираних активности је школска 2021/22. година. Свака три месеца ученици ће поново
моћи да се определе да ли ће наставити да похађају активности, или ће им пак бити понуђене нове активности у зависности
од самоевалуације, унутрашњег и спољашњег вредновања,а у зависности од епидемиолошке ситуације у земљи.

Праћење и вредновање активности

Праћење и вредновање активности у оквиру обогаћеног једносменског рада вршиће се интерно и екстерно. Интерно праћење
и вредновање остварује Тим за квалитет и развој установе најмање два пута у школској години. Наставници који су
ангажовани на пројекту вршиће самоевалуацију реализованих активности. Екстерно праћење и вредновање остварују
просветни саветници посебним стручно-педагошким надзором најмање једном у школској години. Извештаје о реализацији,
праћењу и вредновању активности школа доставља школској управи Ваљево.

Прилог:

Модел/област
рада

Планиране
активности

Реализација активности

Пружање помоћи
ученицима у изради
домаћих задатака

Циљ је да ученици искористе време проведено у школи за израду домаћих
задатака. Наставник пружа помоћ ученицима, појашњава евентуалне
нејасноће. Акценат је на индивидуализованом облику рада са ученицима.

Рад са ученицима који
спорије напредују у
савладавању наставног

Израда задатака са којима ученици имају потешкоћа.Учити ученике разним
техникама и методама учења.
Размена искустава у оквиру групе. Циљ је развијање мотивације код ученика и
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ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА

СПОРТ

„БИО ШПАЈЗ“

КРЕАТИВНА
СЛАГАЛИЦА

градива и са
ученицима који се
образују по
индивидуалном
образовном плану
Рад са ученицима који
брже напредују у
савладавању наставног
градива и постижу
стандарде постигнућа
на напредном нивоу

помоћ у превазилажењу школског неуспеха и ефикасно коршћење времена за
учење.

Технике учења

Упознавање и примена нових техника учења са ученицима (израда мапа ума,
тајмер учење, тематски речник, игра улога...). Циљ је мотивисати ученике за
учење, научити их да ефикасно користе време за учење и да сичу знање на
разичите начине и да развију трајне навике за учење
Оријентација у простору, развој спретности, гипкости, брзине реаговања,
координације, равнотеже;
Стицање навика за редовно бављење физичким активностима, развијање
спортског духа, развијање самопштовања и вере у себе.

Игре без граница елементарне игре,
штафетне игре, вежбе
с лоптом,
традиционалне игре
(трка у џаковима,
превлачење конопца,
превлачење штапа и
сл.)
Прикупљање биљака
за чајеве, припрема
зимнице од воћа и
поврћа, прављење
компоста у школском
дворишту
Израда предмета од
семенки јесењих

Проширивање и продубљивање знања ученика, рад са ученицима који имају
посебна интересовања, припрема ученика за такмичење.

Упознавање ученика са појмом органска намирница и предностима употребе
органских производа у исхрани човека, са значајем лековитог биља за
човеково здравље;
Сицање првих знања о производњи компоста и органске производње биљака и
развој предузетничког духа ученика;
Промовисање здраве исхране у школи.
Развијање креативности у раду, стваралачког учења, тачности и прецизности
у раду, развијање уредности и педантности;
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плодова (кукуруза,
пшенице, соје,
бундеве...)
Рад са ученицима на
развијању вештина
ОРЈЕНТИРИНГ
везаних за боравак и
кретање у природи
Припрема позоришних
и луткарских
представа
ЛУТКАРСТВО

Развијање идејних решења за украшавање ентеријера и екстеријера;
Ученици одлазе у ближу околину, пешаче, орјентишу се у простору,читају и
праве топографске карте, уче о опсностима на терену, о утицају временских
услова и правилном реаговању на њих, пружању прве помоћи
Учешће на Фестивалу глумачких остварења, на ФЛУОШ-у и Фестивалу
глумачких остварења у Лозници
Припремање програма за школске приредбе

Школске приредбе
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