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1. УВОД
Школски програм ОШ „Жика Поповић“ Владимирци за први и други циклус
основног образовања и васпитањаје израдио Стручни актив за развој школског програма.
Програм се доноси на период од четири године и почеће да се примењује од школске
2018/2019. године. Целокупан програм се остварује на српском језику.
Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан
образовни-васпитни рад.
Школски програм представља основу на којој ће сви наставници и стручни
сарадници наше школе, планирати и реализовати свој рад у наредне четири године.
Према потреби, поједини делови школског програма ће се иновирати у току
његовог трајања.
Школски
програм
узима
у
обзир
услове
рада
у
школи
(простоне,техничке,кадровске) потрбе ученика, родитеља, локалне заједнице посебно у
делу који се односи на изборни и факутативни део.
Квалитетно образовање и васпитање засновано на тековинама и достигнућима
савремене науке, примена достигнућа научних дела.

1.1. Полазне основе за израду школског програма
-Закон о основама ситема образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр 88/2017).
-Закон о соновном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“ бр 55/2013, 101/2017 и
27/2018).
-Правилник о плану наставе у учења за први циклус основног образовања и васпитања и
програм наставе и учења за први разред, основног образовања и васпитања („Сл.гласник
РС“ бр.10/2017).
-Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и
васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“бр.10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006,
15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 – др. правилник, 7/2011 –др. правилници, 1/2013,
4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014 и 11/2016).
-Правилник о наставном плану за први, други,трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и програму за трећи разред основног образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС-Просветни гласник“, бр.1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2013, 11/2014 и
11/2016).
-Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр.3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 – др правилник,
7/2011 – др. правилник 1/2013, 11/2014 и 11/20016).
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- Правилник и изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус
основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног
образовања и васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр.8/2017).
- Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус
основног образовања и васпитања и наставном прогтаму за пети разредосновног
образовања ии васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.9/2017).
- Правилник о наставном прогаму за шести разре основног образовања и васпања
(„Сл.гласник РС – Просветни гласник“ , бр.6/2009, 3/2011, - др.правилник 8/2013, 5/2014,
11/2016, 3/2018.
- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.6/2009, 3/2011, - др.правилник 8/2013 и
11/2016).
- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.2/2010, 3/2011, - др.правилник 8/2013, 5/2014 и
11/2016).
- Закон о уџбеницима („Сл.гласник РС“ бр.68/2015).
- Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл.гласник РС“ бр.7/2011 и
68/2012).
- Правилник о вредновању квалитета рада установе („Сл.гласник РС“ бр.9/2012).
- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање („Сл.гласник РС“ бр.30/2010).
- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“
бр.67/2013).
- Правилник о додатној образовној, здраственој и социјалној подршци детету ученику
(„Сл.гласник РС“ бр.63/2010).
- Правилин о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план,
његову примену и вредновање („Сл.гласник РС“ бр.76/2010).
- Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса образовним стандардима за
крај првог циклуса обавезног образовања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“
бр.5/2011).
- Правилник о општим стандардима постигнућа.
- Образовни стандарди за крај обавезног образовања („Сл.гласник РС – Просветни гласник
бр.5/2010).
- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
(„Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014, 2/2018).
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- Правилник о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу основног
образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.7/2010).
- Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за шести разред
основног образовања и васитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.3/2018).
- Општа акта школе
- Статут бр.336 од 28.02.2018.године.
- Развојни план установе бр.828/1 од 13.10.2015.године.

1.2. Циљеви Школског програма
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета,
ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте
толерације према насиљу;
3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна
укљученостученика у систем образовања и васпитања;
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности
сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких
способности;
5) развијање свести о знашчају одрживог развоја, заштите и очувања природе
иживотне средине и еколшке етике, заштите 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
детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
9) развијање кључних компентеција за целоживотно учење, међупредметних
компетенција и стручних компентеција у складу са захтевима занимања, потербама
тржишта рада и развојем савремене науке и технологије;
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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 позитивних људских вредности
13) развијање осећања солидарности , разумевања конструктивне сарадње са другима
и неговање другарсва и пријатељства;
14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, љуских права,
грађанских слобода и спосбнности за живот у демократски уређеном и праведном
друштву;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верке, родне, полне и
узрасне равноправности, толерације и уважавање различитости;
16) развијање личног националног идентитета, развијање свести и осећања
припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерног
језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање
интеркултуралности, поштовање и очување националне и свеске 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.
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2. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Школски програм је сачињен на основу планова наставе и учења и наставних
планова и програма прописаних од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (побројаних у поглављу полазне основе за израду школског програма).
Операционализује се кроз глобалне/годишње планове наставних предмета и
оперативне/месечне планове наставника. Посебан значај како у планираној, тако и у
реализацији, придаје се остваривању у I и V разреду исхода а у осталим разредима на
остваривању циљева.
За остваривање обавезних и изборних предмета, у настави се користе различити
облици, методе и наставна средства.
ОБЛИЦИ РАДА:
-

Фронтални рад – наставник ради исто са свим ученицима (исти садржај, исти
задаци);
Индивидуални рад – појединачан рад, свако ради за себе-исте задатке;
Рад у паровима – сваки пар ради своје или неколико парова ради исте задатке;
Групни рад – све групе раде исти задатак или свака група ради различит
задатак;
Тимски рад – сваки члан тима има свој задатак, успех тима зависи од сваког
његовог члана.

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
-

-

-

-

-

Метода усменог излагања је наставниково саопштавање одређених
информација ученицима. Назива се још и монолошком и акроматском. Осим
наставника овом методом се служе и ученици у наставно процесу. Постоји
више облика методе усменог излагања (причање-приповедање, описивање,
објашњавање, образлагање);
Метода разговора – назива се дијалошка. Наставни задаци се остварују у облику
питања и одговора, разговору наставника са ученицима или у облику расправе.
Постоји више облика ове методе: катехетички разговор, хеуристички разговор.
Метода демонстрације је начин наставног рада у коме наставник демонстрира
предмете, моделе, макете, цртеже, слике, шеме а ученици их посматрају и тако
стичу знања. Циљ демонстрације није да ученици само виде, чују, већ да се
интелектуално активирају.
Метода рада на тексту – ученици стичу знања читањем одређених текстова.
Највише раде на текстовима из уџбеника али треба да користе и часописе,
енциклопедије, дечије листове и да о истој теми читају из више извора па да их
упоређују.
Метода практичних радова је начин реализације наставног процеса у ком се
знања стичу кроз практичан рад. У остваривању наставних задатака практични
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-

-

-

-

-

-

-

радови су начин да се стекну знања и вештине или да се стечена теоријска
знања практично провере и утврде.
Метода писаних и графичких радова – подразумевају се различити облици
писаних и графичких активности у наставном раду (описивање, извештавање,
цртање, израда графикона, дијаграма, табела и шема).
Истраживачка метода подразумева самостално трагање за чињеницама,
проналажење релевантних веза и односа међу датим подацима,
преструктурирање података и самостално долажење до нових (неочекиваних)
резултата.
Метода игре – игровне активности, стваралачке, уметничке, драмске, логичке и
друге игре и задаци отвореног типа у језичком, логичко-математичком, телеснокинестетичком, визуелно-просторном, музичком домену.
Партиципативне методе – подразумевају укљученост ученика и активну улогу
ученика у процесу учења (деца изводе задату активност, али уз објашњења
одраслог, одрасли консултује децу око задате активности и даје објашњења,
деца иницирају активност али заједно са одраслим доносе одлуку, деца
иницирају и сама изводе активност).
Интерактивне (кооперативне) – кроз рад у пару, групи, тиму ученици уче али не
свако за себе, већ се учи кроз разговор, дискусију, размену мишљења, кроз
сарадњу.
Решавање проблем ситуације – ученици самостално (индивидуално, у паровима
или групама) траже решења.
Метода пројекта – подразумева оспособљавање ученика за организовање и
извођење пројекта, кроз то ће они учити да уче, истражују, претражују,
филтрирају и користе информације, развијају социјалне вештине, сарађују,
стичу практичне вештине.
Примена ИКТ – представља стицање различитих знања и садржаја уз помоћ
информацино-комуникационих технологија.

НАСТАВНА СРЕДСТВА:
-

Визуелна(очигледна) средства – слике, цртежи, постери, карте, макете шеме,
дијаграми, симболи, микроскопски препарати.
Аудитивна – снимци људског изражавања (вербалног или музичког), снимци
гласова животиња и разних природних шумова и тонова.
Аудио-визуелна – филм, образовне емисије, презентације, CD, образовни
рачунарски софтвери.
Текстуална – уџбеници, приручници, енциклопедије, књижевна дела.
Мануелна – инструменти, препарати, алати, машине, предмети, модели.
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2.1. Веза школског програма са Развојним планом
Примена различитих облика и метода рада и повећање броја ваннаставних
активности , повезана је са циљевима Развојног плана школе (2015-2020.), којим је
предвиђено унапређивање квалитета рада школе у области Настава и учење и Подршка
ученицима у очекиваним резултатима.

Приоритетна област Настава и учење:
Специфични циљ 1.2.
Од школске 2015/2016 године унапредити насаву применом знања стечених у
огледу – Дигитална ризница – развионица
Очекивани резултати:
1.2.1. Сваки наставник одржава по пет угледних часова Пројектне наставе сваке школске
године.
1.2.2. Сваки наставник учествује у припреми и реализацији четири тематска дана.
1.2.4. 40% наставника примењује Prezy-презентације, Kahhot квиз.
1.2.5. Сваки наставник води педагошку документацију и евиденцију о постигнућима
ученика , мишљење о њиховом ангаовању на часу и препорукама за даље напредовање
узимајући у обзир оствареност образовних стандарда на три нивоа.
1.2.6. Веће задовољства ученика.
Специфични циљ 1.3.
Прилагодити рад на часу индивидуалним карактеристикама ученика.
Очекивани резултати:
1.3.1. На часовима давани задаци на три нивоа тежине.
1.3.2. Индивидуализација применом програмиране наставе.
1.3.3. Прилагођен рад на часу ученицима са посебним потребама деци из осетљивих
друштвених група.
1.3.4. Израђени ИОП-и.
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Приоритена област Подршка ученицима

Прилагодити рад на часу индивидуалним карактеристикама ученика.
Oчекивани резултати:
3.1.1. Активно учешће ученика у изради плана ваннаставних активности.
3.1.2. Годишњи Акциони планови активности из РП садрже и план ваннаставних
активности, који се спроводи и чија реализација се прати, документује и анализира.
3.2.1. До 2020. године школским документима (Годишњи план, план рада Стручног
већа...) планирани турнири ( по четири турнира у фудбалу и стоном тенису за сваку
школску годину).
3.3.1. До 2020. Године од укупног броја ученика на нивоу школе 30% ученика је укључено
у ваннаставне активности.
3.3.2. Од школске 2015/2016. године повећан број ваннаставних активности за 10% у
односу на 2013-2014. годину.
3.3.3. Од школске 2015/2016. године повећано задовољство ученика понудом и садржајем
ваннаставних активности.
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3. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА И НАСТАВНИ ПЛАН
3.1. План наставе и учења и наставни план за први циклус
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ред.
број
1.

ПРВИ РАЗРЕД

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик - енглески језик
Математика
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
УКУПНО: А

нед.
5
2
5
2
1
1
3
19

год.
180
72
180
72
36
36
108
684

1
1
20

36
36
720

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Верска настава/Грађанско васпитање
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети,
изборни програми и активности
Ред.
ОБЛИК ОБРАЗОВНО –
број
ВАСПИТНОГ РАДА
1.
Редовна настава
2.
Пројектна настава
3.
Допунска настава

ПРВИ РАЗРЕД
нед.
20
1
1

Ред.
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНОброј
ВАСПИТНОГ РАДА
1.
Час одељењског старешине
2.
Ваннаставне активности
3.
Екскурзија
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и
здравствено
васпитање
УКУПНО: А

год.
720
36
36
ПРВИ РАЗРЕД

нед.
1
1

год.
36
36
1 дан годишње

ДРУГИ РАЗРЕД
нед.
год.

ТРЕЋИ РАЗРЕД
нед.
год.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
нед.
год.

5

180

5

180

5

180

2

72

2

72

2

72

5
2
2
1

180
72
72
36

5
2
2
1

180
72
72
36

5
2
2
1

180
72
72
36

3

108

3

108

3

108

20

720

20

720

20

720
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Ред.
број
1.
2.
3.

Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Верска настава
/Грађанско васпитање
Народна традиција
Чувари природе
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

36

1

36

1
1
1
21

36
36
36
756

1
1
1
21

36
36
36
756

1
1
1
21

36
36
36
756

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети,
изборни програми и активности
Ред.
број
1.
2.
3.
Ред.
број
1.
2.
3.

ОБЛИК
ОБРАЗОВНО –
ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатна настава
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског
старешине
Друштвене, техничке,
хуманитарне,
спортске и културне
активности
Екскурзија

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

20
1
-

720
36
-

20
1
-

720
36
-

20
1
1

720
36
36

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1 дан годишње

1 дан годишње

1 дан годишње

Школа је понудила листу изборних предмета према реалним потребама ученика,
родитеља и локалне средине, водећи рачуна о наставном кадру и осталим условима у
школи неопходним за реализацију ових активности.
Са листе Б ученици бирају један предмет: верску наставу или грађанско васпитање
на почетку првог разред и изучавају га до краја првог циклуса. Ученици од другог до
четвртог разреда од понуђена четири предмета: народна традиција, чувари природе, од
играчке до рачунара и рука у тесту бирају један и изучавају га само у тој школској години.
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3.2. Наставни план за други циклус
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ред.
број
1.
2.

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик - Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено
васпитање
УКУПНО: А

1.

2.

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.
год.
4
144
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
1
36

2

72

2

72

24

864

25

900

1

36

1

36

2

72

2

72

3
27

108
972

3
28

108
1008

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Верска настава /Грађанско
васпитање
Други страни језик –
француски језик
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б

Ред.
ОБЛИК ОБРАЗОВНО –
број
ВАСПИТНОГ РАДА
1.
Редовна настава
2.
Допунска настава
3.
Додатни рад
Ред.
број

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
2
72
2
72
1
36
1
36
4
144
2
72
2
72
1
36

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Обавезне ваннаставне
активности
Час одељењског старешине
Физичке активности
Хор/Оркестар
Слободне активности
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
Екскурзија

Ред. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
број
ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик
2.
Страни језик - Енглески језик

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
год.
27
972
1
36
1
36

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.
год.
28
1008
1
36
1
36

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1
1,5
1

36
54
36

1
1,5
1

36
54
36

1-2

36-72

1-2

36-72

1 дан годишње

1 дан годишње

СЕДМИ РАЗРЕД
нед.
год.
4
144
2
72

ОСМИ РАЗРЕД
нед.
год.
4
136
2
68
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ред.
број

Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и информатичко
образовање
Физичко васпитање
УКУПНО: А

Верска настава /Грађанско
васпитање
Други страни језик –
2.
француски језик
Физичко васпитање – изабрани
3.
спорт
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б
Ред.
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
број
ПРЕДМЕТИ
1.
Информатика и рачунарство
УКУПНО: В
УКУПНО: А+Б+В
Ред.
ОБЛИК ОБРАЗОВНО –
број
ВАСПИТНОГ РАДА
1.
Редовна настава
2.
Допунска настава
3.
Додатни рад

1.
2.

36
36
72
72
72
144
72
72

1
1
2
2
2
4
2
2

34
34
68
68
68
136
68
68

2

72

2

68

2
26

72
936

2
26

68
884

1

36

1

34

2

72

2

68

1

36

1

34

4
30

144
1080

4
30

136
1020

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Ред.
број

1
1
2
2
2
4
2
2

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Обавезне ваннаставне
активности
Час одељењског старешине
Слободне активности
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
Екскурзија

1
36
1
36
31
1116
СЕДМИ РАЗРЕД
нед.
год.
30
1080
1
36
1
36

1
34
1
34
31
1054
ОСМИ РАЗРЕД
нед.
год.
30
1020
1
34
1
34

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

34

1-2

36-72

1-2

34-68

2 дана годишње

2 дана годишње

На почетку школске године ученици бирају верску наставу или грађанско
васпитање и страни језик и изучавају га до краја другог циклуса. Изабрани спорт бирају
сваке школске године.Ученици седмог и осмог разреда од понуђена четири изборна
наставна предмета: чувари природе, хор и оркестар, информатика и рачунарство и шах
бирају један предмет и изучавају га у току једне школске године.
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4. ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА
4.1. Програм обавезних предмета по разредима у првом циклусу
Први разред
Српски језик
Разред
Први
Циљ

Задаци

Теме/области
ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ
И ПИСАЊЕ

Предмет
Српски језик
Циљ наставе 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.
Задаци наставе српског језика:
- усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица
- савладавање технике читања и писања на ћириличком писму
- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању
- формирање навике за читко, уредно и лепо писање
- поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова
- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма
- усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма
- оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима програма
Укупно
часова

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Исходи

Корелација

- Унутар

Глас и слово; штампана и
17

Међупредметне
компетенције

Компетенција за

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних провера)
-описна оцена на крају
првог и другог

120

60

КЊИЖЕВНОСТ

писана слова ћириличког
писма.
Речи и реченице као
говорне и писане целине.
Текстови засићени
словима која се
обрађују/текстови
предвиђени за глобално
читање.
Све врсте текстова који су
написани штампаним или
писаним словима .
Језичке игре.
Аналитичко-синтетичка
вежбања; лексичка и
синтаксичка вежбања;
моторичке вежбе.
Писање (преписивање,
самостално писање и
диктат).
Читање
(шчитавање/глобално
читање, гласно и тихо
читање); питања којима се
проверава разумевање
прочитаног.
Изговор и писање гласова
који ученицима
причињавају тешкоће
(нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ).
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА

35

29

Поезија

- разликује
изговорени
глас и
написано
слово;
изговорене и
написане речи
и реченице
- влада
основном
техником
читања и
писања
ћириличког
текста
- разуме оно
што прочита
- активно
слуша и
разуме садржај
књижевноумет
ничког текста
који му се чита
- препознаје
песму, причу и
драмски текст
- одређује
главни догађај,
време
(редослед
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предмета
- Математика
- Свет око
нас
- Ликовна
култура
- Музичка
култура
- Физичко
васпитање
- Лепо
писање
- Чувари
природе

учење
Одговорно учешће
у демократском
друштву
Естетичка
компетенција

полугодишта
-праћење активности
ученика на часу и
мотивисање за рад путем
похвала и оцена
- усмена провера

Комуникација

- писана провера

Сарадња

* диктат
( 13.недеља по календару
васпитно-образовног рада
15. недеља по календару
васпитно-образовног
рада)
*контролни задатак
(30. недеља по календару
васпитно-образовног рада
35. недеља по календару
васпитно-образовног
рада)
-правилно и лепо писање
појединачних слова, речи,
реченица
-читање ради увида у
постигнуту брзину
читања и степен
разумевања прочитаног
-тумачење текста
-изражајно казивање
научених песама
-израда домаћих задатака

Дигитална
Решавање
проблема

Народна песма „Ја сам
чудо видео“
Јован Јовановић Змај
„Зимска песма“
Војислав Илић „Пролетња
зора“/ Воја Царић
„Пролеће“/ Мира
Алечковић „Ветар сејач“
Десанка Максимовић
„Првак“; „Хвалисави
зечеви“; „У гостима“;
„Ливадско звонце“
Гвидо Тартаља „Китова
беба“; „Мрави“; „Постеља
за зеку“
Бранко Ћопић „Јежева
кућица“ (читање у
наставцима)
Душан Радовић „Јесења
песма“; „Срећна Нова
година“
Љубивоје Ршумовић „Ау
што је школа згодна“;
„Дете“; „Деца су украс
света“
Стеван Раичковић
„Цртанка“/ Бранислав
Лазаревић „Сликар“
Перо Зубац „Добар друг
ти вреди више“
Драгомир Ђорђевић „Није
лако бити дете“

догађаја и
место
дешавања у
вези са
прочитаним
текстом)
- уочава
ликове и
разликује
њихове
позитивне и
негативне
особине
- изражава
своје
мишљење о
понашању
ликова у
књижевном
делу
- препознаје
загонетку и
разуме њено
значење
- препознаје
басну и разуме
њено значење
- разликује
слово, реч и
реченицу

19

Проза
Народна прича „Свети
Сава и ђаци“
Народна прича „Деда и
репа“; „Голуб и пчела“
Народна басна „Лисица и
гавран“
Доситеј Обрадовић „Два
јарца“; „Две коза“
Лав Николајевич Толстој
„Два друга“
Драган Лукић „Јоца вози
тролејбус“/ Игор Коларов
„Дум – дум Оливер и
његов бубањ“
Ђуро Дамјановић „Дан
када је јутро било слово“/
Весна Ћоровић Бутрић
„Ноћни ћошак“
Избор из народних и
ауторских загонетки
(Десанка Максимовић
„Загонетке лаке за прваке
ђаке“/ „Загонетке“
Григора Витеза и Бране
Цветковића)
Драмски текстови
Гвидо Тартаља „Зна он
унапред“
Душан Радовић
„Тужибаба“
Александар Поповић
„Неће увек да буде први“

- правилно
изговара и
пише кратку и
потпуну
реченицу
једноставне
структуре са
одговарајућом
интонацијом,
односном
инрепункцијск
им знаком на
крају
- правилно
употребљава
велико слово
- учтиво
учествује у
вођеном и
слободном
разговору
- обликује
усмену поруку
служећи се
одговарајућим
речима
- усмено
препричава;
усмено прича
према
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Бора Ољачић „Први дан у
школи“
Популари и
информативни текстови
Избор из илустрованих
енциклопедија и часописа
за децу о значајним
личностима српског
језика, књижевности и
културе (Свети Сава, Вук
Стефановић Караџић,
знаменита завичајна
личност и др.); Милан
Шипка „Буквар“
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
Јован Јовановић Змај
„Песме за децу“ (избор)
Избор из басни и
сликовница за децу
Књижевни појмови:
- песма
- прича
- догађај; место и време
збивања
- књижевни лик; изглед,
основне особине и
поступци
- драмски текст за децу
- шаљива песма
- басна
- загонетка
ЈЕЗИК
Граматика,

Реченица; реч, слово

слици/сликама
ио
доживљајима
- усмено
описује ствари
из непосредног
окружења
- бира и
користи
одговарајуће
речи у говору;
на правилан
начин користи
нове речи у
свакодневном
говору
- рецитује
краће
књижевне
текстове
- учествује у
сценском
извођењу
текста
- пажљиво и
културно
слуша
саговорнике
- слуша,
разуме и
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правопис и
ортоепија

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

Говор
ење

7

3

18

5

Улога гласа/слова у
разликовању значења
изговорене односно
написане речи
Реченице као обавештење,
питање и заповест
Велико слово на почетку
реченице, у писању
личних имена и
презимена, имена насеља
(једночланих) и назива
места и улице у којој
ученик живи, као и назив
школе коју похађа
Правилно потписивање
(име, презиме)
Тачка на крају реченице;
место и функција
упитника и узвичника у
реченици
Вођени и слободни
разговор
Говорни предлошци
Усмена порука
Причање, препичавање и
описивање
Казивање књижевног
текста
Драмски, драматизовани
текстови, сценска
импровизација
Сценско извођење текста

парафразира
поруку
- слуша
интерпретатив
но читање и
казивање
књижевних
текстова ради
разумевања и
доживљавања
- 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
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Слуш
ање

Писа
ње

Чита
ње

(драмско и луткарско)
Богаћење речника;
лексичке и синтаксичке
вежбе
Разговорне, ситуационе и
језичке игре
Стварне и симулиране
ситуације
Слушна порука
Аудио-визуелни записи
Игре за развијање слушне
пажње
Питања о сопственом
искуству, бићима,
предметима, појавама,
сликама, о књижевном и
некњижевном тексту
Писана порука
Краћа текстуална целина;
о сопственом искуству, о
доживљају, о сликама,
поводом књижевног
текста
Реченице/ кратак текст
погодан за диктирање
Књижевни текстови
Текстови са практичном
наменом; позивница,
упутство, списак за
куповину и др.
Нелинеарни текстови;
текст у табели, распоред
часова, стрип, улазница и

- гласно чита,
правилно и са
разумевањем
- тихо чита (у
себи) са
разумевањем
прочитаног
- проналази
информације
експлицитно
изнете у тексту

23

др.
Информативни текстови:
1. уџбенички: Милан
Шипка, „Буквар“;
текстови о знаменитим
личностима српске
културе
2. вануџбенички: о
правилима учтивог
понашања (бонтон); о
месту у којем ученици
живе; о животињама итд.

Наставне методе
- монолошка
- дијалошка
- текстуална
- писаних радова
- илустративно – демонстративна
- истраживачке
- пројектне
- партиципативне
- кооперативне
-примена ИКТ
- Метод решавања проблема

Начин остваривања програма
Облици рада
- индивидуални
- фронтални
- у пару
- групни
- радионица
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Наставна средства
- Буквар
- Читанка
- Радна свеска
- Наставни листићи
- Словарица
- Звучна читанка
- Плакат са словима
- Апликације
- Лектира
- Дечја штампа
- Пригодни текстови
- Припремљени материјали (слова од колаж
папира, семенки...)
- Енциклопедија
- Рачунар
- Пројектор

Енглески језик
Разред
први

Циљ

Задаци

Теме/обла
сти

1. Hel
lo

Предмет
Енглески језик
Оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом и писменом облику о темама из
његовог непосредног окружења.
Подстицање потребе за уцењем енглеског језика, развијање свести о сопственом непредовању ради јачања мотивације за
учење страног језика.
Разумевање и развијање љубави према другим и различитим културама и традицијама.
Развијање маште, креативности и радозналости.
Подстицање употребе енглеског језика у личне сврхе и из задовољства.
Ученик треба да:
препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију;
разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације;
разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа;
препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима;
разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама;
разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при сопственом говору;
даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;
описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама;
реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања;
изражава допадање и недопадање;
учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.)
Репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.
Начин
Укупн Часов
Садржаји
праћења/оцењивања
Корелациј
Међупредметне
о
и
(обавезни/препоручени
Исходи
ученика
а
компетенције
часова обраде
(*Време писаних
)
провера)
говори
и
пита
Вокабулар везан за
Компетенција
матерњи
- Описна оцена на
како се ко зове;
72
25
поздраве,
за учење,
крају првог и другог
језик,
користи
полугодишта
музичко,
представљање, бројеви неформалне
Комуникација,
ликовно
Праћење
активности
до 5
Одговоран
25

поздраве и броји
до 5

Именује

2. School

3. Family
and friends

4. You and
me

и залагања на часу
усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера (5. радна
недеља)
-

Вокабулар везан за боје препознаје боје
и
школски
и школски прибор

матерњи
језик,
музичко,
ликовно

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера (9. рн)

Породица
љубимци

матерњи
језик,
музичко,
ликовно

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера (14. рн)

матерњи
језик,
музичко,
ликовно

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера (18. рн)

матерњи
језик,
музичко,
ликовно

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера (22. рн)

матерњи
језик,
музичко,
ликовно

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера (27. рн)

матерњи

усмено испитивање,

кућни

прибор
Именује
чланове
породице и даје
основне
информације о
њима.
Препознаје
и
именује кућне
љубимце.

Бројеви
до
10,
описивање осећања и
физичког изгледа

Броји до 10.
користи
нове
изразе да пита за
године;
користи изразе да
представи своја и
туђа осећања и да
опишу особу.

и

1. Toy
s
and
ga
mes

Давање и извршавање
једноставних наредби,
играчке и поседовање

2. My
bod
y

Делови лица и тела,
описивање
физичког
изгледа

7. Food

и

однос
према
околини,
Сарадња;
Дигитална

Вокабулар

везан

Користи
разуме
једноставна
упутствне
наредбе;.

и

препознаје
и
именује шта од
играчака
има/
нема
Препознаје
и
именује
делове
лица и и тела.
Прати једноставна
упутства.

за Користи

речи
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храну и пиће, глагол
“like” за изражавање
(не)допадања.

8. My
house

9. Other

просторије у кући и
делови
намештаја,
описивање
куће/просторије,
одевни предмети

Празници

везане за воће,
поврће, осталу
храну.
Прича
шта воле.
Развија
позитиван однос
према
здравој
исхрани.
Користи
појмове везане
за
просторије/кућу
;
Поставља
питања где се
шта налази и да
одговоре.
Усваја
нове
речи и изразе уз
помоћ песмице.
Развија степен
одговорности за
своје ствари, да
знају где се
налазе. Именује
одевне предмете
Развија љубав
према
својој
држави
и
нацији, поштују
традицију
и
празнике
Уме да честита
Нову годину и
Божић.
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језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

матерњи
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

матерњи
језик,
музичко,
ликовно,
свет оо нас

квиз знања,
писмена провера (32. рн)

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера (38. рн)

Наставне методе
Демонстративна, вербална, игровна,
дијалошка, визуелна, аудитивна,
истраживачке, пројектне, партиципативне,
кооперативне, примена ИКТ, Метод
решавања проблема

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални,индивидуални,рад у групи, рад
у паровима, самосталан рад ученика
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Наставна средства
Smart Junior I – уџбеник за енглески језик за I
разред основне школе,
Smart Junior I– радна свеска са ЦД-ом за
енглески језик за I разред основне школе,
Рачунар;

Математика
Разред
Први

Циљ

Задаци

Теме/области

Геометрија

Предмет
Математика
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 вештине у даљем
школовању и решавању проблема из свакодневног живота,као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.

Поло
жај,
велич
ина и
облик
предм
ета

Да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и
свакодневном животу;Да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручијима
човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
Да развија ученикову способност посматрања,опажања и логичког,критичко-стваралачког и апстрактног мишљења;
Да развија културне,радне,етичке и естетске навике ученика,као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
Да ученици стичу способност изражавања математичким језиком,јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
Да изграђује позитивне особине ученикове личности као што су:истинољубивост,упорност,систематичност,уредност,тачност, одговорност, смисао за
самосталан рад;
Да интерпретацијом математичкох садржаја и упознавањем основних математичких метода доприносе формирању правилног погледа на свет и свестраном
развитку личности ученика;
Да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.

Укуп
но
часов
а

16

Часов
и
обрад
е

8

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Исходи

Корелаци
ја

Међупредметне
компетенције

Начин
праћења/оцењив
ања ученика
(*Време писаних
провера)

Просторне релације.
Величина предмета и бића.
Геометријска тела: лопта, коцка,
квадар, ваљак, пирамида и купа.
Геометријске фигуре: круг,троугао,
правоугаоник, квадрат.

-одређује међусобни
положај предмета и бића
и њихов положај у односу
на тло;
-упоређује предмете и
бића по величини;
-уочава и именује
геометријске облике
предмета из непосредне

Српски
језик,
ликовна
култура,
музичка
култура, свет
око нас,
физичко
васпитање.

- компетенција за учење
- комуникација
- рад са подацима и
информацијама
-решавање проблема
-сарадња
- ддигитална

-Описна оцена на крају
првох и другог
полугодишта
-Праћење активности
ученика
-Усмена провера
-Домаћи задаци
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-Контролне вежбе

Линије

Бројеви

Мерење и мере

13

5

146

65

5

3

Права,крива и изломљена линија.
Затворена и отворена линија
Тачка и линија.Дуж.
Бројање,писање и читање бројева.
Приказивање бројева помоћу
тачака на бројевној правој.
Упоређивање бројева.
Редни бројеви.
Сабирање и одузимање бројева у
оквиру 20 и приказивање на
бројевној правој.
Сабирање и одузимање бројева до
100 без прелаза преко десетице и
приказивање на бројевној правој.
Својства сабирања.
Откривање непознатог броја у
једнакостима с једном операцијом.
Динар,кованице и новчанице до
100 динара.

Мерење дужине нестандардним
јединицама мере.

околине
-именује геометри- јска
тела и фигуре;
-групише предмете и бића
са заједничким својством;
-слоаже/разложе фигуру
која се састоји од
познатих облика;
-разликује: криву, праву,
изломљену, затворену и
отворену линију;
-црта праву линију и дуж
помоћу лењира;
-броји унапред и уназад са
прескоком;
-чита,записује, и
упоређује и уређује
бројеве прве стотине и
приказује их на бројевној
правој;
-користи редне бројеве;
-разликује парне и
непарне бројеве, одреди
најмањи и највећи број,
претходника и
следбеника;
-користи појмове:
сабирак,збир,
умањеник,умањилац,
разлика;
-сабира и одузима два
једноцифрена броја не
записујући поступак;
-сабира и одузима до 100
без прелаза преко
десетице;
-раставља број на сабирке
и примењује замену места
и здруживање сабирака
ради лакшег рачунања;
-решава текстуални
задатак са једном
операцијом;
-разликује новчане апоене
до 100 динара и упореди
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.

-3. недеља
- 7. недеља
- 8. недеља
- 19. недеља
- 24. недеља
- 27. недеља
- 32. недеља
-33. недеља
- 34. недеља
36. недеља
39. недеља

њихову вредност;
-уочава правило и
одређује следећи члан
започетог низа;
-чита и користи податке
са једноставнијег
стубичног и сликовног
дијаграма или табеле;
-мери дужину задатом,
нестандардном јединицом
мере;
-пресликава тачке и
фигуре у квадратној
мрежи на основу
задатаког упутства.

Наставне методе
-Дијалошка
-Демонстративна
-Метода графичких и писаних радова
-Хеуристичка метода
-Илустративно-демонстративна
- истраживачке
- пројектне
- партиципативне
- кооперативне
-примена ИКТ
- Метод решавања проблема

Начин остваривања програма
Облици рада
-Фронтални
-Индивидуални
-Рад у пару
-Групни рад

Наставна средства
-Уџбенички комплет
-Наставни листићи
-Картице са бројевима
-Дидактички материјал (штапићи,жетони)
-Модели геометријских фигура
-Креде у боји
-Прибор за цртање (лењир,троугаоник)
-Кованице и новац
- Рачунар
- Пројектор
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Свет око нас
Разред
Први
Циљ

Задаци

Предмет
Свет око нас
Циљ учења предмета Свет око нас јесте да ученици упознају себе ,своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему.

-развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, именовање;
- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;
- подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу сањиховим
когнитивно-развојним способностима;
- подстицање и развијање истраживачких активности деце;
- подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, слободног исказивања својих запажања ипредвиђања;
- решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму;
- развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других;
- разумевање чињенице да је човек део природе и да својим поступцима утиче на природу, као и развијање способности
препознавањачовековог утицаја на здравље и животну средину.
Исходи

Теме/област
и
1. Ја и
други

Укупно
часова

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/препоручени)

6

3

Основна осећања
(радост, страх, туга и
бес).
Основне животне
отребе
(дисање ,храна,вода
,спавање и потреба
за тоалетом).
Сличности и разлике по
полу ,старости
,способностима и
интересовањима.

Корелација
-Препознаје и
исказује радост,
страх, тугу и бес
уважавајући себе и
друге;
-правовремено и
примерено ситуацији
исказује своје
основне животне
потребе за храном,
водом и одласком у
тоалет;
-се понаша тако да
уважава
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Српски језик;

Међупредметне
компетенције
Компентенције за
учење;

Ликовна
култура;
Музичка
култура;
Математика;

Естетичка
компентнција;

Комуникација;

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних провера)
Описна оцена на крају
првог и другог
полугодишта
Праћење активности
ученика и залагања
ученика на часу
Писана провера
25.недеља
32.недеља
34. недеља
36.недеља (
годишњи тест)

различитости својих
вршњака и других
људи;

7

4

2.Породичн
и дом,школа

8

3.Здравље и
безбедност

4

Групе
људи:породица,школск
а заједница
,разред,одељење,суседи.
Права и обавезе
чланова група.
Правила понашања
појединаца и групе.
Празници:породични,ш
колски.

Здрав начин
живота:становање,одев
ање,исхрана,лична
хигијена,
рад,
одмор.
Безбедно понашање у
саобраћају на путу од
куће до школе(кретање
улицом са и без
тротоара, прелажење
преко улице,безбедно
место за игру).Опасне
ситуацијепо
живот,здравље и
околину,превенција и
правилно понашање(у
дому и школској
средини,саобраћају,при
родних непогода).

-придржава се
договорених правила
понашања у школи и
прихвата последице
ако их прекрши;
-сарађује са
вршњацима у
заједничким
активностима;

Одржава личну
хигијену и адекватно
се одева у циљу
очувања здравља;
Чува своју и школску
имовину и имовину
других;
Прати инструкције
одраслих у опасним
ситуацијама:поплава,
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
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Физичко
васпитање.

Одговоран однос
према околини;

Одговоран однос
према здрављу;
Сарадња;

Дигитална
компентенција.

Усмено испитивање

преласка улице;

6

3

Кретање и сналажење у
простору у односу на
просторне
одреднице:напредназад,лево-десно,горедоле и карактеристчне
објекте.
Сналажење у времену у
односу на временске
одреднице:делови
дана,обданица и
ноћ,дани у
недељи,пре,сад,псле,јуч
е данас,прекјуче,преко
сутра.

4.Орјентаци
ја у
простору и
времену

-снађе се у простору
помоћу просторних
одредница напред –
назад,леводесно,горе-доле и
карактеристичних
објеката;
-одреди време својих
активности помоћу
временских
одредница:делови
дана,обданица и
ноћ,дани у
недељи,пре,сад,после
,јуче,данас,прекјуче,
прекосутра.

Човек ради и
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6

3

ствара(материјали и
средства за
рад,производи људског
рада).
Материјали за израду
предмета(дрво,камен,ме
тал,стакло,гума,пластик
а,папир,ткаина)и
њихова својства(тврдомеко,провиднонепровидно,храпаво
глатко).

5.Човек
ствара

Сунчева светлост и
топлота.
Основна својства
ваздуха:провидност,ми

-посматрањем и
опипавањем
предметаодреди
својства
материјала:тврдомеко,провиднонепровидо,храпавогл
атко;
-учествује у
извођењу
једноставних огледа
којима испитује
природне феномене;
-разликује природу
од производа
људског рада на
примерима из
непосредног
окружења;

-препознаје облике
појављивања воде у
непосредном
окружењу:потоци,ре
ке,баре,језера;
-препознаје изглед
земљишта у
непосредном
окружењу:рвнице,бр
да,планине.
-идентификује биљке
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6.Разноврсн
ост природе

20

рис,кретање.
Облици појављивања
воде:потоци,реке,баре,ј
езера,киша,снег.
Облици појављивања
воде у природи.
Основна својства
воде:укус,мирис,провид
ност,раствара поједине
материјале.
Изглед
земљишта:равница,брд
о,планина.
Изглед земљишта у
непосреном окружењу.
Основна својства
земљишта:боја,растреси
тост,влажност.
Карактеристичне биљке
и животиње у
непосредном
окружењу.
Изглед и делови тела
биљака.
Изглед и делови тела
животиња на
примерима
сисара,птица,риба,исека
та.
Човеково тело-делови
тела(глава,труп,руке и
ноге)и
чула(вида,слуха,укуса,м
ириса и додира).
Значај
воде,ваздуха,земљишта,
сунчеве светлости и
топлоте за живот
биљака ,животиња и
човека.

и животиње из
непосредног
окружења на основу
њиховог спољашњег
изгледа;
-уочава разноврсност
биљака и животиња
на основу
споњашљда изгледа;
-препознаје
главу,труп,руке и
ноге као делове тела
и њихову улогу у
његовом
свакодневном
животу;
-препознаје улогу
чула вида
,слуха,мириса,укуса
и додира у његовом
свакодневним
функционисању и
сазнавању окружења;
-штеди воду и
одлаже отпад на
одређеном месту;
-се понаша тако да не
угрожава и
животиње у
непосредном
окружењу;
-повезује резултате
учења и рада са
уложеним трудом.
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Одговоран однос
човека према животној
средини (штеднја
воде,одлагање отпада
на одређена места,брига
о бињкама и
животињама).

Наставне методе
-метода усменог излагања
(монолошка и дијалошка);
-текстуална метода;
-демонстративна метода;
-илустративна метода;
-метода писаних радова;
-метода лабараторијског рада;
-амбијентално учење.
- истраживачке
- пројектне
- партиципативне
- кооперативне
-примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
-фронтални рад;
-гупни рад;
-рад у пару;
-индивидуални рад;
-индивидуализовани рад.

- Метод решавања проблема
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Наставна средства
-уџбеник;
-радна свеска;
-енциклопедија;
-природни предмети;
-збирке;
-модели,макете,рељеф;
-текстои;
-карте ,скице,планови;
-дискови.
- Рачунар
- Пројектор

Ликовна култура
Разред
Први
Циљ

Задаци

Теме/области

1.Ликовна
култура и
окружење ;

Предмет
Ликовна култура
Циљ учења предмета Ликовна култура је да се ученик, развијајући стварлачко мишљење и естетичке критеријуме
кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком
наслеђу свог и других народа.
-Оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовног визуелног изражавања који су доступни
његовом узрасту.
-Стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду (ликовне културе и
окружење, односи у видоном пољу, обликовање и споразумевање).
-Мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и индивидуалној способности
и да маштовито представља свет око себе.
Исходи
Начин
праћења/оцењивања
Укупно Часови
Садржаји
Међупредметне
Корелација
ученика
часова обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
Простор. Отворени и затворени
-Опише својим
3
Описна
оцена на
6
Српски
-Компетенција
простор, природа и простр који је
речима, визуелне
крају првог и
језик,
за учење
човек обликовао. Карактеристичне
карактеристике по
визуелне одлике по којима се
којима препознаје
другог разреда
Музичка
Естетичка
препознаје врста простора. Значај
облике и простор;
-Ученички радовикултура,
компетенција
чувања споменика или значајних
-Пореди своје утиске и
објеката у најближем окружењу.
утиске других о
Свет
око
-Комуникација
цртежи
Значај уређења постора у којем
уметничким делима,
- Панои
нас,
-Одговоран
ученик борави.
изгледу објекатаУметничка занимања и продукти.
предмета и облицима
- Изложбе
Енглески
однос
према
Сликар-слика, вајар-скулптура,
из природе и
језик
и
околини
- Практични радови
фотограф-фотографија... Изглед
окружења;
употребних предмета које су
Математика. -Одговоран
- Естетска анализа
дизајнирали уметници.
однос
према
Установе културе (биоскоп, музеј,
галерија, позориште, библиотека...).
здрављу
Правила понашања и облачења у
-Сарадња
различитим установама културе,
договорена правила понашања.

2. Односи у

8

4

Облици. Облици из природе,
облици које је створио човек,

-Одреди, самостално и
у сарадњи са другима,
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видном пољу;

3.Обликовање;

правилни и неправилни облици.
Својства облика (цело, део, велико,
мало, високо, ниско,краће, дуже,
уско, широко, светло,, тамно,
обојено, безбојно, једнобојно,
шарено, меко, тврдо, глатко,
храпаво, обло, рогљасто).
Положај облика у простору и у
равни (горе, доле, између, испод, у,
на, испред, иза, усправно,
положено, косо, лево, десно).
Кретање. Покретни и не покретни
облици. Кретање бића и машина.
Смер кретања облика (налево,
надесно, нагоре и надоле).
Безбедност у саобраћају-илузија
величине покретних и непокретних
објеката у односу на удаљеност од
посматрача.
Светлост и сенка.Природни и
вештачки извори осветљења.
Промена осветљености у току дана.
Изглед облика и сенке у зависности
од осветљења.

14

6

Материјал и пробор. Поступци
правилног и безбедног руковања и
одржавања материјала, прибора и
радне површине, значај одржавања
хигијене и безбедног руковања
прибором.
Обликовање скулптуре.
Обликовање меких материјала
поступком додавања. Спајање
разноврсних материјала.
Обликовање цртежа. Врсте линија
(отворена, затворена, права, крива,
светла, тамна, широка, уска,
дугачка, кратка, непрекинута,
испрекидана, груба, незна,
спирална, таласастна, степенаста...).
Изражајна својства линија у односу
на материјал и прибор.
Обликовање слике. Боја природних
облика и поја облика које је
створио човек. Изражајна својства
боје у односу на материјал и
прибор.
Преобликовање. Предмети и

положај облика у
простору и раду;
-Црта на различитим
подлогама и
форматима папира;

-Користи материјал и
прибор у складу са
инструкцијама;
-Обликује једноставне
фигуре од меког
материјала;
-Одабере, самостално,
начин спајања најмање
два материјала;
-Преведе једноставне
појмове информације у
ликовни рад;
-Изрази, метеријалом и
техником по избору
своје замисли,
доживљаје, устиске,
сећања и опажања;
-Преобликује, сам или
у сарадњи са другима,
употребне предмете
мењајући намену;
-Изрази познате
појмове мимиком и
покретом тела, без
звука;
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материјал погодни за
преобликовање (оштећени
предмети, амбалажа, остатци
тканина...).
Различите информације као
мотивација за стваралачки рад.
Природа и непосредно окружење,
машта и стварни догађаји, приче,
песме и текстови из књига и
часописа за децу и уџбеника,
уметничка дела...).

4.Споразумевање;

8

Наставне методе
-Кооперативна
-Дијалошка
-Посматрачка
-Експеримантална
-Демостративна
- Истраживачке

4

Читање визуелних инфомација.
Илустрација у дечијим књигама и
уџбеницима. Стрип. Цртани
анимирани филм-традиционално
урађени (слободоручно обликовани
или нацртани ликови,) и савремени
(урађени у апликативном
програму). Прича у цртаном и
анимираном филму. Изглед места и
ликова.
Знак. Графучки знак (ноте, слова и
цифре), гестовни и звучник знак.
Лепо писање. Украсна слова.
Традиција. Празници и
украшавање.
Невербално изражавање.
Мантомима, игре перформанс.

-Повеже одабрану
установу културе са
њеном наменом;
Поштује договоре и
правила понашања и
облачења приликом
посета установа
културе.

Начин остваривања програма
Облици рада
-Фронтални
-Индивидуални
-Рад у пару
-Групни
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Наставна средства
-Дрвене боје, масне боје, фломастери, водене
боје, пластелин, глина, колаж папир, лепак,
маказе и други дидактички материјали.

Музичка култура
Разред
I

Циљ

Задаци

Предмет
Музичка култура
Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и
колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и
одговорног односа према очувању музичког наслеђаи културе свога и других народа.

Задаци музичке културе: Неговање способности извођења музике (певање и свирање), стицање навика слушања музике,
подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука, подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким
активностима ( Извођење, слушање, истраживање и стварање звука), развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем
уметничке традиције и културе свог и других народа, оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања итд.
Исходи

Теме/области

Извођење
музике

Укупно
часова

Часови
обраде
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Садржаји
(обавезни/препоручени)
Музичка игра –
Иде маца поред тебе;
Мачка Ен, тен, тини
– Обрада бројалице;
Звук – тон ;
Коњ има чет’ри ноге – З.
М. Васиљевић, oбрада
песме по слуху ;
Две ручице – обрада
песме по слуху
Ушо медa у дућан –
обрада бројалице;
Ситна је киша падала –
Народна из Шумадије,

Корелација
-Објасни својим
речима утиске о
слушаном делу,
особине тона,
доживљај
прегласне музике
и њеног утицаја
на тело и зашто је
тишина важна;
-Разликује
одабране звукове
и тонове, певањесвирање;
хор/један
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Међупредметне
компетенције

Корелација
- Унутар
предмета
Математика
- Свет око
нас
- Ликовна
култура
- Музичка
култура
- Физичко
васпитање

Компетенција за
учење
Естетичка
компетенција
Комуникација
Сарадња

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)

- Описна оцена на
крају првог и другог
разреда
-праћење активности и
залагања ученика
-процена степена
развијености слуха и
ритмичности и
самосталности у
извођењу музике
-певање песама

обрада песме по слуху
Обрада темпа, брзо –
споро;Зец копа репу –
обрада песме по слуху
Музички квиз;Јеж –
Народна песма, обрада
песме по слуху;Пада
снежак – П. Коруновић,
обрада песме по слуху
Авантуре малога Јују – П.
Бергамо, обрада песме по
слуху
Дошла ми бака – Народна
песма, обрада песме;Ој,
бадњаче – Народна,
обрада песме по слуху
Химна Светом Сави,
обрада песме по слуху
Брате Иво – Непознати
аутор, Обрада песме по
слуху ;На крај села жута
кућа – Народна песма,
обрада песме по
слуху;Ми идемо преко
поља – Народна, обрада
песме по слуху
Висибаба – В.
Астрарџиева
обрада песме по слуху
Музичка игра,
Саобраћајац – Н. Хиба
Плива патка преко Саве,
обрада бројалице;Киша
пада – Народна, обрада
песме по слуху
Престај, престај, кишице

певач/група
певача; оркестар/
један свирач/
група свирача,
боју различитих
певачких гласова
и инструмената и
музичке
изражајне
елементе; препозна музички
почетак и крај и
понављање теме
или
карактеристичног
мотива у
слушаном делу;
-повезује музичко
дело у односу на
њему блиске
ситуације, врсту
гласа и боју
инструмента са
карактером дела;
-Поштује
договорена
правила
понашања при
слушању музике;
користи
самостално или
уз помоћ
одраслих,
доступне носиоце
звука;
-изговара у ритму
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- Лепо
писање
- Чувари
природе

– обрада песме по слуху
Ластавица – обрада
бројалице
Музичка игра
Рибар – В. Томерлин;Сол
ми дај – Народна из
Србије, обрада песме по
слуху
Лептир и свет – обрада
бројалице;
Слушање
музике

8

6

Стварање
музике

3

-

Слушање
музике;Слушање музике
Ламбра Димитријевић –
Медведова
женидба;Слушање
музике, А. Кораћ – Радост
Европе;
Слушање
музике:Музички
разговор;
Дечје музичко
стваралаштво
Музички разговор
Слушање музике
Волфганг Амадеус
Моцарт –
Абецеда;Музика на
филму
Мала
сирена – Под морем
Обнављање градива
Музички квиз;
Јеж – Народна песма,
обрада песме по слуху;
Музички разговор;Дечје

уз покрет
бројалице;
-пева по слуху
песме различитог
садржаја 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, ритам
са графичким
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музичко стваралаштво
Музички разговор
Слушање музике
Волфганг Амадеус
Моцарт – Абецеда;

Наставне методе

приказом;
-Објашњава
својим речима
доживљај свог и
туђег извођењаучествује у
школским
приредбама и
манифестацијама;
-Направи дечије
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;

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, групни,рад у пару, индивидуалнa

демонстрација, дијалошка, монолошка,
примена ИКТ,
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Наставна средства
уџбеник, музички инструмент, ЦД и касетофон,
нотна свеска итд.

Физичко васпитање
Разред
Први

Предмет
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 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
Циљ
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условнима живота и рада.
- задовољавање основних потреба за кретањем и игром;
- развијање координације и гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
- стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим условима:
Задаци
елементарним играма, ритмици, плесним вежбама, вежбама на тлу;
- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика;
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања и моторичко описмењавање;
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
Начин
Садржаји
праћења/оцењивањ
Укупно Часови
Корелаци Међупредметне
Теме/области
(обавезни/препо
Исходи
а ученика
часова
обраде
ја
компетенције
ручени)
(*Време писаних
провера)
примени
Вежбе за развој снаге.
- Српски
- компетенција за - описна оцена на
једноставне,
Вежбе за развој
језик
учење
крају првог и
покретљивости.
двоставне
естетичка
за развој
другог разреда
општеприпремне
ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
8
5 Вежбе
издржљивости.
Математи компетенција
вежбе (вежбе
-праћење
Вежбе за развој брзине.
обликовања);
ка
- комуникација
Вежбе за развој
активности,
- правилно
- Музичка - одговоран
координације.
залагања ученика и
изведе вежбе,
култура
однос према
Ходање:
разноврсна
односа према раду
- кратким корацима,
околини
природна и
- дугим корацима,
- мерења- одговоран
изведена
- у различитом ритму,
постигнути ниво
кретања;
- ходање са реквизитом,
однос према
- комбинује и
- ходање са променом,
савладаности
МОТОРИЧКЕ
здрављу
Ходање и
правца и смера
користи усвојене
14
9
трчање
сарадња
моторичких знања,
ВЕШТИНЕ
Техника трчања:
моторичке
- трчање преко препрека,
умења, навика
вештине у игри и
- трчање са променом
у свакодневном
- извођење вежби
правца и смера,
животу;
- брзо трчање 20 m са
- учешће у
- одржава
стартом из различитих
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Скакања и
прескакања

11

7

Бацања и
хватања

8

6

Пузања,
вишења,
упори и
пењања

8

6

Вежбе на тлу

13

9

почетних положаја,
- игре са коришћењем
научених облика ходања
и трчања.
Поскоци у месту.
Поскоци у кретању.
Скакања удаљ.
Скакања увис.
Прескакање дуге вијаче.
Вежбе скакања и
прескакања упором
рукама.
Игре уз коришћење
различитих облика
скакања и прескакања.
Бацање лоптице из места
у даљину и у циљ.
Бацање лоптице из
кретања.
Бацање лопте увис.
Вођење лопте.
Додавање лопте.
Игре са вођењем,
додавањем лопте и
гађањем у циљ.
Пузања на тлу.
Пењања.
Провлачења.
Вис лежећи опружено.
Помицања улево и
удесно у вису лежећем и
вису слободном.
Упори.
Основни садржаји
Основни ставови и
положаји.
Поваљка на леђима.
Став на лопатицама
(свећа).
Колут напред из чучња у
чучањ.
Поваљка на стомаку.
Састав од научених
елемената.
Игре са усвојеним
вежбама.
Проширени садржаји
Колут назад из чучња у
чучањ, низ косу
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равнотежу у
различитим
кретањима;
- разликује
правилно од
неправилног
држања тела и
правилно држи
тело;
- примењује
правилну
технику дисања
приликом
вежбања;
- изведе кретања,
вежбе и кратке
саставе уз
музичку пратњу;
- игра дечији и
народни плес;
- 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;
- поштује
правила игре;
- навија фер и
бодри учеснике у
игри;

елементарним и
штафетним играма
- праћење стања
здравља и
хигијенских навика

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕН
А КУЛТУРА

Вежбе
равнотеже

6

4

Вежбе са
реквизитима

7

5

Плес и
Ритмика

9

6

Полигони

2

1

Култура
вежбања и
играња

9

6

површину.
Одељенско такмичење са
задатом комбинацијом
вежби.
Ходање по линији.
Ходање по шведској
клупи.
Лагано трчање на
шведској клупи или
ниској греди.
Кратак састав на линији
обележеној на тлу,
шведској клупи и ниској
греди.
Вежбе обликовања са
реквизитима.
Трчања, поскоци и
скокови уз коришћење
реквизита.
Дизање и ношење
предмета и реквизита на
различите начине.
Елементарне игре са
реквизитима.
Игре са ластишом.
Ходање и трчање са
променом ритма, темпа и
динамике уз пљесак и уз
музичку пратњу.
Галоп напред.
Дечији поскок.
Њихање и кружење
вијачом или траком.
Суножни скокови кроз
вијачу са обртањем
напред.
Народно коло по избору.
Комбиновани полигон од
усвојених вештина
(вежби).
Основни термини у
вежбању.
Вежбам безбедно.
Чувам своје и туђе
ствари.
Правила елементарних
игара.
Некад изгубим, а некада
победим.
Навијам фер.
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- прихвата
сопствену
победу и пораз;
- уредно одлаже
своје ствари пре
и након
вежбања;
- наведе делове
свог 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.++++++

Здравствен
о
васпитање

Наставне методе
- Монолошка
- Дијалошка
- Демонстративна

13

10

Упознај своје тело.
Растемо.
Видим, чујем, осећам.
Моје здравље.
Ко све брине о мом
здрављу.
Лична хигијена.
Хигијена простора у
коме живим.
Хигијена простора у
коме вежбам.
Животне намирнице и
правилна исхрана.
Заједно за столом.

Начин остваривања програма
Облици рада
- Фронтални
- Индивидуални
- Групни
-У пару
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Наставна средства
Лопте, гимнастичке справе, обруч, вијача,
чуњеви, предмети за свакодневну употребу.

Други разред
Српски језик
Разред
Други

Предмет
Српски језик
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се
усмено и писмено изражавати правилно, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна,
Циљ
филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и
развијања интеркултуралности.
Задаци насаве српског језика су: развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негије и унапређује; основно
описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; поступно и
систематично упознавање граматике и правописа српског језика; упознавање језичких појава и појмова, овладавање
нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; оспособљавање за успешно служење књижњевним језиком
Задаци
у различитим видовима његове усмене и писмене употребе у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника,
слушаоца, саговорникаа и читаоца); развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; развијање
смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језика и
стилског израза.
Начин
праћења/оце
Укупн
Међупредм
њивања
Теме/об
Часови
Садржаји
о
Исходи
Корелација
етне
ученика
ласти
обраде
(обавезни/препоручени)
часова
компетенције
(*Време
писаних
провера)
одређује
врсте
реченица
по
ликовна
Компетенци
сумативно
Граматика
комуникативној функцији
култура
ја за учење
бројчано
(обавештајне, упитне,
- математика
Комуникаци оцењивање
Реченица – обавештење, питање и
узвичне, заповедне) и по
заповест. Уочавање потврдних и
- музичка
ја
- праћење
потврдности/одричности
одричних
култура
Дигитална
активности и
(потврдне
и
одричне)
реченица. Обележја реченице у говору
компетенциј
саставља
реченице
различите
залагања на
(интонација и пауза) и у тексту (велико
а
по комуникативној функцији и
почетно
часу
Сарадња
обликуименује врсте и
слово и знаци интерпункције: тачка,
-праћење

Ј

64 41
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упитник, узвичник).
Препознавање главних делова реченице
(предикат, субјекат).
Именице и глаголи (уочавање и
препознавање). Разликовање основних
глаголских
облика за исказивање садашњег,
прошлог и будућег времена;
разликовање потврдних и
одричних глаголских облика.
Разликовање рода и броја именица.
Глас и слог, самогласници и
сугласници; слоготворно р. Подела речи
на слогове у
изговору (једноставнији случајеви).
Правопис
Употреба великог слова у писању
личних имена и презимена, надимака уз
лично
име, имена животиња, вишечланих
географских имена и улица
(једноставнија решења).
Писање адресе.
Растављање речи на крају реда (основна
правила).
Писање речце ли у упитним реченицама
и речце не уз глаголе у одричним
реченицама.
Скраћенице за мере (корелација са
наставом математике).
Тачка. Упитник. Узвичник. Две тачке и
запета у набрајању.
Усвајање латинице – читање и писање у
другом полугодишту.

подврсте речи (властите и
заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве;
личне заменице; основне и
редне бројеве;
глаголе)
- уме да промени облик
променљивих речи према
задатом критеријуму:
заједничких именица према
броју, а глагола, придева и
заменица према роду и
броју
- препознаје прави објекат (у
акузативу) и прилошке одредбе
за време, место и
начин
- у потпуности примењује
правописна правила
- пише писмо (приватно) и уме
да га адресира
- исправља свој текст
(поправља га, исправља грешке
и критички чита)
- уме да попуни једноставан
образац са основним подацима
о себи (име и презиме
родитеља, адреса, школа,
разред, одељење, телефон и
година рођења)
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Естетичка
компетенциј
а

усвојености
граматичких
знања и
умења
-диктат
- усмена
провера
граматичких
садржаја на
књижевном
тексту
- писана
провера
недеља 2. , 7.
, 10. , 13. ,
26. , 32. , 33.
- годишњи
тест 36.
недеља

Лектира

К
њ
и
ж

76 53

Лирика
Народна песма: Мајка Јова у ружи
родила
Народна песма: Смешно чудо
Породичне и шаљиве народне лирске
песме – избор
Јован Јовановић Змај: Патак и жабе
Момчило Тешић: Пролећно јутро у
шуми
Мира Алечковић: Песма за мамине очи
Бранко Ћопић: Болесник на три спрата
Душан Радовић: Лепо је све што је
мало
Стеван Раичковић: Кад почне киша да
пада Драган Лукић: Школа
Мирослав Антић: Тајна
Љубивоје Ршумовић: Једнога дана
Владимир Андрић: Дај ми крила један
круг
Добрица Ерић: Чуо сам
Избор из поезије Љубивоја Ршумовића
и Добрице Ерића
Избор из Антологије српске поезије за
децу (приредио Душан Радовић)
Епика
Народна песма: Марко Краљевић и орао
Народне приповетке: Старо лијино
лукавство; Седам прутова
Народна прича: Свети Сава, отац и син
Српске народне бајке – избор
Народне басне: Коњ и магарац; Лисица
и гавран
Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка
Десанка Максимовић: Сликарка зима
Гроздана Олујић: Шаренорепа

- уочава везе међу
догађајима (нпр.
одређује редослед
догађаја у
књижевноуметничком
тексту)
- разликује приповедање
од описивања и дијалога
- разуме фигуративну
употребу језика у
књижевноуметничком
тексту
- тумачи особине,
понашање и поступке
ликова позивајући се на
текст
- уочава узрочнопоследичне везе међу
догађајима у тексту
- изводи једноставне
закључке на основу
текста (предвиђа даљи
ток радње,
објашњава расплет,
уочава међусобну
повезаност догађаја, на
основу поступака
јунака/актера закључује
о њиховим особинама,
осећањима, намерама и
сл.)
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- ликовна
култура
- музичка
култура
- свет око нас
- народна
традиција

Компетенци
ја за учење
Комуникаци
ја
Сарадња
Естетичка
компетенциј
а
Комуникаци
ја

- анализа
текста
препричавањ
е
- рецитовање
- квиз знања
- усмено
излагање и
представљањ
е резултата
(самостално,
рад у пару
или групно)
- домаћи
задаци
- дискусија
-процена
рада-сарадње
у пару, групи

е
в
н
о

Бранко Ћопић: Доживљаји мачка Тоше
(одломци)
Ханс Кристијан Андерсен: Бајке (избор)
Јакоб и Вилхелм Грим: Три брата
Александар Сергејевич Пушкин: Бајка
о рибару и рибици
Лав Н. Толстој: Врабац и ласте
Феликс Салтен: Бамби (одломак)
Избор из народног усменог
стваралаштва (шаљиве приче,
пословице)
Драма
Гвидо Тартаља: Зна он унапред
Драган Лукић: Стара слика на зиду
Александар Поповић: Два писма
Популарни и информативни текстови
Избор из енциклопедија и часописа за
децу
Читање текста
Увежбавање и усавршавање технике
читања наглас и у себи с разумевањем
прочитаног. Усклађивање интонације и
темпа читања са природом текста
(приповедање,
опис, дијалог). Поступно и доследно
увођење ученика у начин вођења
дневника о
прочитаним књигама; повремено
читање и коментарисање записа на
посебним часовима.
Читање дијалошког текста по улогама.
Читање наглас и у себи са ограниченим
временом и унапред постављеним
захтевима (усмерено читање). Читање у

- износи свој став о
садржају текста и
образлаже зашто му се
допада/не допада,
због чега мује
занимљив/незанимљив;
да ли се слаже/не слаже
са поступцима
ликова
- изводи сложеније
закључке на основу
текста, обједињујући
информације из
различитих делова
дужег текста
- повезује и обједињује
информације исказане
различитим
симболичким
системима (нпр. текст,
табела, графички
приказ)
- изводи сложеније
закључке на основу
текста и издваја делове
текста који
их поткрепљују;
резимира наративни
текст
- објашњава и вреднује
догађаје и поступке
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себи као припрема за самостално
читање и учење.
Тумачење текста
Слободно (самостално) саопштавање
утисака о прочитаном тексту.
Разумевање прочитаног текста.
Уочавање хронологије и повезаности
догађаја у
приповедању. Запажање
карактеристичних детаља у описивању
лика и амбијента.
Разумевање намера и осећања
садржаних у тексту. Заузимање
властитих ставова према
поступцима ликова. Откривање и
тумачење порука у тексту.
Схватање важнијих целина у тексту
(одељак) и одређивање поднаслова.
Схватање
одељка у целини и у његовим битним
појединостима.
Уочавање различитих значења речи у
тексту и тумачење њихове изражајне
функције.
Систематично усвајање књижевних и
функционалних појмова.

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)

Књижевни појмови
Лирика
Песма, осећања; стих, строфа – на
нивоу препознавања и именовања.
Епика
Фабула – редослед догађаја
(препознавање).
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Главни и споредни ликови, њихове
особине и поступци.
Поруке.
Епска песма, бајка, басна –
препознавање.
Драма

Ј
е
з
и
ч
к
а

Драмски јунак, драмска радња, драмски
сукоб, дијалог; позорница, глумац – на
нивоу
препознавања.
Основни облици усменог и писменог
изражавања

40 22

Препричавање
садржине краћих текстова, филмова,
позоришних представа,
радијских и телевизијских емисија за
децу – слободно детаљно
препричавање; детаљно
препричавање по заједничком плану;
препричавање садржаја у целини и по
деловима
(слободно и по заједничком плану).
Причање
о догађајима и доживљајима –
индивидуално и по заједничком плану;
предметност причања: ближе и даље
окружење, стварност и машта,
непосредно
доживљавање и сећање/раније стечено
искуство; причање према низу слика
изложених у
целини, које представљају целовит,
занимљив и динамичан догађај.
Описивање
предмета са којим се ученик први пут

- познаје основна начела
вођења разговора: уме да
започне разговор, учествује
у
њему и оконча га; пажљиво
слуша своје саговорнике
- користи форме учтивог
обраћања
- казује текст природно,
поштујући интонацију
реченице/стиха, без тзв.
„певушења” или
„скандирања”
- уме да преприча изабрани
наративни или краћи
информативни текст на
основу претходне израде
плана текста и издвајања
значајних делова или
занимљивих детаља
- уме самостално (својим
речима) да описује и да
прича на задату тему: држи
се
теме, јасно структурира
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- ликовна
култура
- музичка
култура
- свет око нас
- народна
традиција

Компетенци
ја за учење
Комуникаци
ја
Естетичка
компетенциј
а
Комуникаци
ја
Сарадња

- причање
препричавањ
е
- описивање

к
у
л
т
у
р
а

среће; властити избор предмета за
описивање – слободно или по раније
утврђеном плану. Описивање биљака и
животиња на
основу непосредног посматрања –
особине које се најуочљивије намећу у
тренутку
посматрања. Усвајање основних
елемената приступа описивању –
стварање заједничког и
индивидуалног плана описа.
Усмена и писмена вежбања
Ортоепске вежбе: правилан изговор
речи, исказа, краћих реченица и
пословица.
Ортографске вежбе: преписивање
реченица и краћих одломака текстова
ради
усавршавања технике и брзине писања;
увежбавање читког и уредног рукописа.
Аутодиктат и контролни диктат:
провера тачности запамћивања и
усвојености
правописних правила. Лексичке и
семантичке вежбе: основно и
пренесено/фигуративно значење речи;
грађење речи – формирање породица
речи; синоними и хомоними;
некњижевне речи и
њихова замена језичким стандардом и
др.
Синтаксичке вежбе: самостално и
подстицајно састављање реченица,
проширивање задатих реченица,
прилагођавање реда речи
комуникативним потребама у
контексту.
Загонетање и одгонетање, решавање и
састављање ребуса и укрштених речи.

казивање (уводни, средишњи
и завршни део
казивања), добро
распоређујући основну
информацију и додатне
информације
- уме на занимљив начин да
почне и заврши своје
причање
- уме у кратким цртама да
образложи неку своју идеју
- уме да одбрани своју
тврдњу или став
- пише јасним, потпуним,
добро обликованим
реченицама; користи
разноврсне синтаксичке
конструкције, укључујући и
сложене
- јасно структурира текст
(уводни, средишњи и
завршни део текста); добро
распоређује основну
информацију и додатне
информације унутар текста
и пасуса
- прилагођава језичкостилски израз типу текста
- користи богат фонд речи (у
односу на узраст)
- издваја пасусе
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Казивање напамет научених текстова
(лирских, епских и драмских). Сценско
приказивање драмског/драматизованог
текста.
Служење речником и енциклопедијом
за децу и писање сопственог речника.
Слушање и вредновање/критичко
процењивање говора/разговора у
емисијама за
децу на радију и телевизији.
Неговање културе слушања
саговорника; писање разгледнице и
краћег писма.
Израда домаћих писмених задатака (до
осам) и њихова анализа на часу.

Наставне методе
- Вербалне методе
- Рад на тексту, писани и графички
радови
- Демонстративна метода
- Игровне активности
- Истраживачки рад
- Комбиновани рад
- Истраживачке
- Пројектне
- Партиципативне
- Кооператине
- Примена ИКТ
- Метод решавања проблема

Начин остваривања програма
Облици рада
- фронтални
- индивидуални
- рад у пару
- групни облик
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Наставна средства
- штампани и писани текстови
- фотографије
- цртежи
- шеме
- симболи
- CD са текстом и звуцима
- снимци TV емисија
- рачунар
- уџбеник
- радна свеска

Енглески језик
Разред
други

Циљ

Предмет
Енглески језик
Оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом и писменом облику о
темама из његовог непосредног окружења.
Подстицање потребе за уцењем енглеског језика, развијање свести о сопственом непредовању ради јачања
мотивације за учење страног језика.
Разумевање и развијање љубави према другим и различитим културама и традицијама.
Развијање маште, креативности и радозналости.
Подстицање употребе енглеског језика у личне сврхе и из задовољства.

Ученик треба да:
препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију;
разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације;
разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа;
препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима;
поштује правописне знаке приликом читања;
разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама;
Задаци
разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при сопственом говору и читању;
даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;
описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама;
репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице;
поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим текстом или визуелним
подстицајем;
пише личне податке (име, презиме и адресу);
допуњава честитку.
Начин
праћења/оцењивања
Укупно Часови
Садржаји
Међупредметне
ученика
Теме/области
Исходи
Корелација
часова
обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
Ученик поздравља
Компетенција
за
1.Вратили
9
2
Поздрављање,
сумативно
матернји
и пита како се ко
учење;
језик,
смо се
представљање,
бројчано
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школски прибор и
предмети у учионици,
бројеви до 10 и боје

8

2

2. Време за
забаву

Квантитет, прибор за
прославе, боје

8

2

3. Дом и
породица

Породица, дом,
играчке, предлози

зове и колико има
година;
користи
неформалне
поздраве и броји до
10, именује боје,
школски прибор и
предмети
у
учионици

Ученик
користи
нове изразе да пита
за количинуи даје
одговоре; Ученик
зна да именује боје,
појмове везане за
забаву и да их
идентификује,
да
пита и даје кратке
Yes/ No одговоре на
питања

Ученик
именује
чланове породице и
даје
основне
информације
о
њима.
Користе
речи везане за дом
и играчке. Ученик
препознаје
и
именује предлоге за

музичко,
ликовно,
свет око нас,
математика

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

место: in, on, under.

8
4. Пријатељи

3

Бројеви до 15, кућни
љубимци, припадност,
описивање визичког
изгледа

Ученик броји и
пише бројеве до 15.
Препознаје
и
именује
кућне
љубимце. Описује

58

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас,

компетенција
комуникацију;
сарадња

за

оцењивање
- праћење
активности и
залагања на часу

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера (
5. радна недеља)
Компетенција за сумативно бројчано
учење;
оцењивање
компетенција
за
- праћење
комуникацију;
активности и
сарадња
залагања на часу
усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера (9.
рн)
Компетенција за сумативно бројчано
учење;
оцењивање
компетенција
за
- праћење
комуникацију;
активности и
сарадња
залагања на часу
усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера
(14. рн)
Компетенција за сумативно бројчано
учење;
оцењивање
компетенција
за
- праћење
комуникацију;
активности и
сарадња

нечији изглед.

8

3

5.Животиње

Животиње, способност,
квантитет

9

7. Моја
омиљена
храна

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

Објекти у граду

10

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

Ученик
користи
речи
везан
за
објекте у граду.

3

6. Мој град

Ученик
користи
вокабулар везан за
животиње; изразе
који се односе на
радње
и
шта
животиње могу/ не
могу да ураде;
Развија
љубав
према животињама.

математика

3
Вокабулар везан за
храну и пиће, глагол
“like” за изражавање
(не)допадања.

Ученик
користи
речи везане за воће,
поврће,
осталу
храну. Прича шта
воле
I
like
(bananas)!
Развија позитиван
однос
према
здравој исхрани.
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матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

залагања на часу

Компетенција за
учење;
компетенција
за
комуникацију;
компетенција
за
одговоран однос
према околини

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера
(18. рн)
сумативно бројчано
оцењивање
- праћење
активности и
залагања на часу

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера
(22. рн)
Компетенција за сумативно бројчано
учење;
оцењивање
компетенција
за
- праћење
комуникацију;
активности и
сарадња
залагања на часу

Компетенција за
учење;
компетенција
за
комуникацију;
компетенција
за
одговоран однос
према здрављу
сарадња

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера
(27. рн)
сумативно бројчано
оцењивање
- праћење
активности и
залагања на часу
усмено испитивање,

10

3

8. Одећа

Одевни предмети

2
9. Остало

Празници

Наставне методе
- Демонстр.
- Вербална
- Дијалошка
- Истраживачке
- Пројектне
- Партиципативне
- Кооператине
- Примена ИКТ

Именује
одевне
предмете. Развијају
степен
одговорности
за
своје ствари, да
знају где се налазе

Ученици развијају
љубав према својој
држави и нацији,
поштују традицију
и празнике. У умеју
да честитају Нову
годину и Божић и
Васкрс.

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет оо нас

Начин остваривања програма
Облици рада
фронтални, групни, у низу, у пару,
индивидуални
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квиз знања,
писмена провера
(32. рн)
Компетенција за сумативно бројчано
учење;
оцењивање
компетенција
за
- праћење
комуникацију;
активности и
сарадња
залагања на часу
усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера
(38. рн)
Компетенција за
учење ;
компетенција
за
комуникацију;
сарадња
компетенција
за
одговорно учешће
у
демократском
друштву

Наставна средства
Smart Junior II – уџбеник за енглески језик
за II разред основне школе,
Smart Junior II – радна свеска са ЦД-ом за
енглески језик за II разред основне школе,
Рачунар;

Математика
Разред
Други

Циљ

Предмет
Математика
1.Усвајање елемената матеатичких знања која су потребна за схватање појмова у животу и друштву
2.Оспособљавање ученика за примену усвојених знања у решавању разноврсних задатака
3.Развијање менталних способности у формирању научног погледа на свет
4.Развијање логичког мишљења , закључивање и повезивање

1.Ученици стичу основну математичку културу потребну у различитим деловима човекове делатности
2.Да развија код ученика способност посматрања, опажања, логичког, критичког, стваралачког и апстрактног
мишљења
Задаци
3.Стичу способност изражавања математичким језиком – јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом
облику
4.Ученици се оспособљавају у коришћењу математичког језика (бројеви, знаци, симболи)
5.Да ученици изграђују позитивне особине ученикове личности:истинољубивост, упорност, систематичност,
уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад
Начин
Исходи
праћења/оцењивања
Укупно Часови
Садржаји
Међупредметне
ученика
Теме/области
Корелација
часова обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
149
50
-Сабирање и
-Примењује
-Српски
- Компетенција
- сумативно бројчано
1.Природни
одузимаање природних својства
језик
за учење
оцењивање
бројева до 100 (с
природних
-Физичко
- комуникација
- праћење активности и
бројеви до
100
прелазом преко 10),
бројева у
васпитање - рад са
залагања на часу
комутативност и
решавању
-Музичка
подацима и
асоцијативност
проблемских култура
информацијама Писмена провера(2
-Множење и дељење
задатака
-Ликовна
- решавање
недеља, 4 недеља, 5
природних
-Израчунава култура
проблема
недеља, 7 недеља, 9
бројева;знаци за
бројевну
- сарадња
недеља 11 недеља, 13
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2.Геометрија

22

9

множење и дељење (.,:),
речи:чиниоци,
производ, дељеник,
делилац, количник. 0 и
1 као чиниоци, 0 као
дељеник,
комутативност и
асоцијативност
множења
-Изрази (са две
операције);заграде,
редослед рачунских
операција.
-Слово као замена за
неки број
-Одређивање
непознатог бројa у
једнакостима
типа:x+5=9;7*x=35;
x:5=3;12:x=2
-Појам половине
-Решавање
једноставних задатака

вредност
израза са
више
операција
поштујући
приоритете
-Примењује
знања
сабирања и
одузимања
-Решава
задатке са
непознатим
бројем
-Разуме
појам
половине и
примењује у
решавању
задатака

-Предмети облика
лопте, ваљка, квадра и
коцке
-Упоређивање
предмета по облику
(ширина, висина и
дебљина)

-Упоређује
предмете по
облику
-Црта мрежу
квадра и
коцке
-Црта
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- Дигитална

-Српски
језик
-Физичко
васпитање
-Музичка
култура

-Компетенција
за учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран
однос према
околини
предузимљивост
и орјентација ка
предузетништво
-рад са
подацима и
информацијама
-решавање

недеља, 23 недеља, 25
недеља, , 30 недеља, 32
недеља, 35 недеља)
-Усмена провера
-Квиз знања
-Решавање проблемских
задатака
-Мозгалице
-Провера са
диференцираним
задацима на 3 новоа
-Математичка
укрштеница
-Математичко дрво
-Домаћи задаци

-Дуж, полуправа и
права
-Цртање разних кривих
и изломљених линија
-отворене и затворене
изломљене линије
-Уочавање и цртање
правоугаоника и
квадрата мна
квадратној мрежи

3.Мерење и
мере

9

3

-Мерење дужи помоћу
метра, дециметра и
центиметра
-Мере за време:час,
минут, дан, седмицанедеља, месец
-Односи међу
јединицима упознатих

правоугаоник -Ликовна
и квадрат на култура
квадратној
мрежи

-Претвара
јединице за
мерење (веће
у мање)
-Уочава
јединице за
време
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-Српски
језик
-Физичко
васпитање
-Музичка
култура
-Ликовна

проблема
-сарадња

-Компетенција
за учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран
однос према
околини
предузимљивост
и орјентација ка
предузетништво
-рад са
подацима и
информацијама

мера

Наставне методе
-Дијалошка
-Демонстративна
-Метода графичких и писаних радова
-Хеуристичка метода
-Илустративно-демонстративна
- кооперативне
-примена ИКТ
- Метод решавања проблема

(минут, сат)
-Примењује
и пореди
временске
интервале у
сложеним
ситуацијама

култура

Начин остваривања програма
Облици рада
-Фронтални
-Индивидуални
-Рад у пару
-Групни рад

-решавање
проблема
-сарадња

Наставна средства
-Уџбенички комплет
-Наставни листићи
-Картице са бројевима
-Дидактички материјал
-Модели геометријских фигура
-Креде у боји
-Прибор за цртање (лењир,троугаоник)
- Рачунар
- Пројектор
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Свет око нас
Разред
II

Предмет
Свет око нас
1.Формирање елементарних појмова о непосредном друштвеном окружењу и њихова повезаност.
2.Развијање способности уочавања основних својстава, објеката и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности.
3.Овладавање почетним методама и техникама учења.
Циљ
4. Развијање основних елемената логичког мишљења.
5.Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација.
6.Развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других.
1.Препознаје себе као друштвено биће
2.Схвата узајамну везу живе и неживе природе
Задаци
3.Развија љубав према различитим људским делатностима
4.Орјентација у простору и времену (временске одреднице)
Исходи
Начин
праћења/оцењивања
Укупно Часови
Садржаји
Међупредметне
Теме/области
Корелација
ученика
часова обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
1.Дом и породица
-Уочава
-Српски
13
1.Где човек
20
-Компетенције - сумативно бројчано
2.Школа
карактеристике језик
живи
за учење
оцењивање
-Ликовна
3.Рељеф и површинске породице као
-Комуникација - праћење активности и
култура
воде у месту и околини друштвене
-Одговоран
залагања на часу
-Физичко
4.Насеља(појам и врсте групе.
однос према
насеља некад и сад)
-Разуме права и васпитање
околини
Писмена провера
обавезе чланова Математика -Одговоран
5.Живимо у
(8.недеља, 17. Недеља,
насељу(групе људи,
друштвене
-Музичка
однос према
29. Недеља, 35. Недеља,
групе
улоге појединца и
култура
здрављу
38. недеља)
(породица,
групе)
-Народна
-Сарадња
-Усмена провера
6.Правила понашања у школа, село,
традиција
- Дигитална
-Квиз знања
град).
групи
-Израда паноа
7.Сналажење у
-Разликује
-извођење
насељу(улица, број,
рељеф и уочава
експеримената
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карактеристични
његове значајне
објекти)
карактеристике.
8.Саобраћај као вид
комуникације(значај
саобрачаја, врсте
саобраћаја, саобраћајна
средства, основна
правила безбедног
понашања у саобраћају)

2.Кретање у
простору и
времену

11

7

1.Дан, одређивање доба
дана према положају
сунца, трајање дана
2.Кретање у простору и
времену
3.Шта утиче на брзину
кретања тела(Облик,
величина, подлога,
средина и јачина
деловања)
4.Мерење
времена(појам сата и
коришћење часовника)
5.Временске
одреднице:дан,
седмица, месец, година
6.Делови годинегодишња доба(трајање)
7.Сналажење на
временској ленти.

-Уочава да на
кретање тела
утиче сила која
на њега делује.
-Разуме од чега
зависи брзина
кретања и
примењује на
телима из
непосредне
околине.
-Разуме појам
временске
одреднице

1.Човек ствара(услови
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-Српски
језик
Математика
-Физичко
васпитање
-Ликовна
култура
-Музичко
васпитање

3.Људска
делатност

14

9

за живот и рад, потребе
људи, производи
људског рада)
2.Исти материјалразличити производи, а
различити материјали
за исти производ
3.Разноврсност
материјала(дрво, камен,
метал, стакло разне
врсте пластике, гума,
папир, картон,
пластелин)
4.Основна својства
материјала(тврдоћа,
еластичност,
пластичност) и њихов
значај за људску
делатност
5.Понашање материјала
под механичким
утицајима
6.Утицај топлоте на
тела(промена
температуре, ширење и
скупљање, топљење и
очвршћавање,
сагоревање)
7.Топлотна
проводљивост
материјала
8.Могућност
наелектрисавања тела и

-Примењује
знања о
материјалима и
променама
материјала
услед утицаја
топлоте
-Разликује
различита
занимања људи
и човека као
ствараоца свега
насталог у
окружењу
-Разуме појам
рециклаже
-Разуме значај
електричне
струје у
свакодневном
животу
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-Српски
језик
Математика
-Физичко
васпитање
-Ликовна
култура
-Музичка
Култура

Компетенције
за учење
-Комуникација
-Одговоран
однос према
околини
-Одговоран
однос према
здрављу
-Сарадња

особине које тада
испољава
9.Електрична
проводљивост
материјала
10.Комбиновање
материјала и прављење
нових целина

4.Жива и
нежива
природа

27

18

1.Жива природа
2.Заједничке особине
живих бића(дисање,
исхрана, раст,
остављање потомства)
3.Разноврсност биљака
у мојој околини.
4.Разноврсност
животиња у мојој
околини.
5.Разлике међу живим
бићима у зависности од
средине у којој живе
6.Узајамна зависност
биљака, животиња и
човека.
7.Човек као део живе
природе и његова улога
у одрживости природне
равнотеже.
8.Нежива природа
9.Где све има

-Разуме
функционалну
повезаност
живе и неживе
природе
-Развија
способност
логичког
мишљења и
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-Ликовна
култура
-Физичко
васпитање
-Српски
језик
-Музичка
култура

Компетенције
за учење
-Комуникација
-Одговоран
однос према
околини
-Одговоран
однос према
здрављу
-Сарадња

воде(облици
појављивања и основна
својства воде)
10.Променљивост
облика и слободна
површина воде, услови
тока
11. Ваздух свуда око
нас, ваздух-услов
живота
12.Како препознати
ваздух(кроз сопствено
кретање и покретање
тела)
13.Сунце-извор
светлости и топлоте и
услов живота
14.Промене које
настају при загревању и
хлађењу воде и
ваздуха(промена
температуре,
испаравање и
замрзавање воде,
настајање облака,
магла, падавине,
ветар..)
15.Земљиште-услов за
раст и развој биљака
16.Веза живе и неживе
природе
17.Без чега не могу
жива бића-нераскидива

закључивања
-Уочава
промене у
природи у
зависности од
годишњих доба
-Разуме значај
заштите воде,
ваздуха и
земљишта од
загађења

69

веза живе и неживе
природе
18.Промене у природи
и активности људи у
зависности од
годишњих доба
19.Загађеност воде,
ваздуха и земљишта
(начини загађивања и
њихове последице) и
могућност заштите.

Наставне методе
-Дијалошка
-Монолошка
-Демонстративна
-Експериментална
-Метода практичних радова
-Интерактивна метода
-Амбијентално учење
-Кооперативна метода
-Решавање проблема
- Истраживачке
- Пројектне
- Партиципативне
- Кооперативне
- Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
-Фронтални
-Индивидуални
-Групни
-Рад у пару
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Наставна средства
-Уџбеник
-свеска
-слике
-наставни листићи
-предмети од различитих материјала
-тестови
-модел часовника
-илустрације
-дечји часопис
- Рачунар
- Пројектор

Ликовна култура
Разред
2.
Циљ

Задаци

Теме/облас
ти
1.Кретање
облика у
простору

Предмет
Ликовна култура
-Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко
мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
-Задаци наставе ликовне културе су да развија способност ученика за опажање облика, облика, величина,светлина боја,
положаја у природи; да развија памћење повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно
мишљење;
-стварање услова за разумевање природних законитости идруштвених појава;
-стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовновизуелног изражавања;
-развијање способности за препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности;
- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању
коришћењем примереним техникама и средствима;
- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
-да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
-да осетљивост за ликовне и визуелне вредности које стичу у настави примењују у раду у животу;
-развијати сензибилитет за лепо писање;
-развијати моторичке способности ученика.
Укуп
но
часов
а
8

Часов
и
обрад
е
5

Садржаји
(обавезни/
препоручени)
Кретање више облика у
простору, кретање једног
облика у простору.
Појмови: кретање,

Исходи
Уочава и предста вља кретање обли ка у простору.
Представља
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Међупред
метне
Корелација
компетенц
ије
Компетен
Српски
ција за
језик,
учење
Физичко
Естетичка
васпитање компетенц

Начин праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних провера)
сумативно бројчано
оцењивање
- праћење активности и
залагања на часу

2. Дејство
светлости
6
на карактер
обли ка(светлост
)

3.Амбијент
-сценски
простор

4.Лепо
писање
са
калиграфи
-јом

6

16

2

2

6

простор.(седети, стојати,
ходати, трчати лежати;
птице лете, рибе пливају,
бродови плове, линијама и
мрљама дочарати кре тање).

кретање једног
облика у простору.
Самостално црта
изабрани облик у
простору.

Природна и вештачка
светлост, силуета, сенка
(сопствена и бачена),
фигура и позадина, светло
и сенка у фигури.
Појмови:светлост, силуета.

Уочава и предста вља сенку једног
предмета.
Уочава и предста вља однос фигуре и
позадине.

Израда маски, костима и
сцене. Појмови:амбијент,
сцена.Отворен и затворен
простор. Кутије, колаж,
папир, крпице, маказе
лепак, игла, конац .

Усваја појам екстеријера и ентери јера.
Израђује лутку од
употребних пре –
дмета( гињол
лутку).
Израђује сцену од
различити материјала.

Писање латиничких слова
упоредо са ћириличким
словима и у складу са
калиграфским принци -

Примењује
елементе и
принципе
калиграфије.
ликовно се изра 72

ија
Сарадња
Комуника
ција
Дигитална
компетенц
ија
Српски
језик
Свет око
нас
Физичко
васпитање
Чувари
природе

Компетен
ција за
учење
Естетичка
компетенц
ија
Сарадња
Комуника
ција
Дигитална
компетенц
ија

Српски
језик
Физичко
васпитање

Компетен
ција за
учење

ученички радови и
цртежи,продукти
ученичких активности,
организовање изложбе.

пима. Појмови:латиница и
ћирилица.
-Свако слово има одређене
величине: висину, ширину,
размак између слова, речи
и редова.Средства:перо,
туш, арска оловка, маркер,
редис- перо, гушчије перо
или трска, оловке у боји,
фломастери (шаљива
слова). Дизајнери (корице
књиге, позивнице,
честитке).
.

5.Контраст
( ка
мотивација
за опажање
облика

12

4

Природни и вештачки
облици,слагање разлагање, разлагање слагање, једнобојанвишебојан, обрађеннеобрађен, прав- крив,
једноставан-сложен,
испупчен- удубљен.
-Облици које је створила
природа (камење, дрвеће,
животиње...); и облици који
су настали као дело
човекових руку.

жава користећи
различита ликовна
средства.
Лепо пише пословице штампаним и
писаним ћириличним словима.
Записује наслов
књиге и украшава
корице.
Прави и пише че ститку од матери јала по избору.
Уочава и обликује
природне и вешта чке облике.
Уочава контраст и
ликовно га
представља.
Распоређује облике
у композицији.
Уочава контраст
једнобојан- више бојан и црта дугу.
Уочава контраст
једноставан – сло жен.
Користи отиски вање на картону
како би сложио и
разложио боје.
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Српски
језик
Математик
а
Свет око
нас

Естетичка
компентен
ција
Сарадња
Дигитална
компетенц
ија

Компенте
нција за
учење
Естетичка
компентен
ција
Сарадња
Дигитална
компентен
ција
Српски
језик
Математик
а
Свет око
нас
Чувари
природе

6.Разне
врсте
знакова и
симбола

6

7.Једнобојн
а
композициј
а
6
употребни
х
предмета(к
луа
ж)

.8.Замишљ
ања

6

2

2

2

-Печат, грб, симболи,
словни и нотни знаци.
Сусрећемо се на улици,
спортским такмичењима,
телевизији са овим зна цима. Они нас помоћу
слика: обавештавају,
упозоравају,или нешто
саопштавају.

Усваја појам печа та и прави свој
знак.
Усваја појам
симбола и прави
заставу свог
одељења.
Упознаје словне и
нотне знаке.

-Једнобојна композиција
употребних предмета.Појмови: клуаж, једно бојан.
-Коришћење различитог
материјала: каменчићи,
пужићи, гипс, пластелин,
алуфолија, пластичне
флаше, жице, кутије од
лекова, делови старог сата.

Усваја појам
клуажа и прави
украс за собу.
Прави рељеф од
папира.
Прави необичну
летилицу од упо требних предмета.

Вербални опис, текст,
фотографија.
-Појмови:фотографија.
-Замишљени књижевни
ликови место и време у
коме се радња дешава
(бајке).
-Путовање у чудесне
крајеве (на основу
фотографија замишљати

Усваја појам фото графија.
Ликовно предста вља лик из приче.
Маштовито пред ставља змаја из
приче.
Ликовно предста вља чудесне краје74

Српски
језик
Свет око
нас
Физичко
васпитање
Музичка
култура

Компетен
ција за
учење
Естетичка
компетенц
ија
Дигитална
компентен
ција

Српски
језик
Свет око
нас
Чувари
природе

Српски
језик
Свет око
нас

Компенте
нција за
учење
Естетичка
компентен
ција
Комуника
ција
Дигитална
компентен

како изгледају предели,
људи животиње...).

9.Преоблик
овање
материјала
или
6
предмета
њиховим
спајањем
(везивањем
)

2

Преобликовање материјала
или предмета њиховим
спајањем.
-Појмови:везивање.
-Од разних предмета
правити макету насеља;
вишеспратнице, школе,
цркве...
-Спајањем различитих
материјала и предмета
ствара нову целину.

ве на основу фото –
графија.

ција

Естетичка
компентен
ција
Сарадња
Усваја појам архи тектуре и прави
грађевину од кутија.
Схвата да је у
уметности битна
идеја и да се врху нска уметничка
дела могу стварати
различитим
материјалима.
Довршава започет
облик спајањем,
доцртавањем и
лепљењем.
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Српски
језик
Свет око
нас
Православ
ни
катихизис

Естетичка
компентен
ција
Одговоран
однос
према
околини
Сарадња

Наставне методе
Индивидуална
Групна
Дијалошка
Демонстративна
Текстуално-илустративна
Практични рад

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални
Индивидуални
Рад у пару
Групни
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Наставна средства
Блок
Графитна оловка
Водене боје
Оловке у боји
Темпере
Папир у боји
Колаж папир
Вуница
Крпице
Маказе
Лепак
Игла
Конац
Пластелин
Глина
Пластичне флаше
Пластичне чаше
Туш
Перо
Фломастери
Кромпир
Брашно
Ексери, завртњи,делови играчака
Алуфолија
Жица
Кутије од лекова

Музичка култура
Разред
2.
Циљ

Задаци

Теме/област

1.Извођење
музике

Предмет
Музичка култура
Час музичке културе треба да буде доживљај за ученике; Активно учешће ученика на часу; Свирање на дечјим
инструментима; Извођење дечје народне и уметничке игре; Развијање љубави према музичкој уметности и смисао за
лепо и узвишено; Потпомаже код ученика његов свестран развој; Оплемењује га и улепшава му живот;

Поступност у усвајању народних и уметничких композиција различитих садржаја; Развијање извођачких вештина
ученика и њихов стваралачки приступ певању/ свирању; Развијање интелектуалних и моторичких способности
ученика; Развијање и подстицање стваралачких могућности музичког изражавања ученика;Упознавање основне
музичке писмености и изражајних средстава музичке писмености.

Укупно
часова

Часови
обраде

Садржаји
(обвезни/препоручени)

Исходи

25.

18.

-Певање песама( учење
по слуху) различитог
садржаја и
расположења,
традиционалне и
уметничке музике које
су примерене гласовним
могућностима и узрасту
ученика. Пожељно је
повезивање садржаја
песама са садржајима
осталих наставних

Пева песму по
слуху и уочава
јачину компози ције којом се пе сма изводи.
-Пева песме ра зличитог садржаја
и расположења,
традиционалне и
уметничке музике.
Примењује знање
о народној и
77

Корелација

-Физичко
васпитање;
-Свет око
нас;
Православни
катихизис;
-Српски
језик;
-Ликовна
култура;

Начин праћења
Међупредметне ученикa (*Време
компетенције писаних провера)
Компетенција
за учење
Комуникација
Сарадња
Естетичка
компетенција
Дигитална

- сумативно
бројчано
оцењивање
- праћење
активности и
залагања на часу
-Хорско и соло
певање;
-Певање без пра тње;
-Певање уз пратњу
удараљки;
-Извођење ритма

предмета( ученици и
школа, годишња
доба,празници и
обичаји, завичај и
домовина, природа и
околина, животиње...)
- Певање и извођење
музичких игара( игре уз
покрет,дидактичке игре)
- Певање једноставних
модела и наменских
песама као звучне
припреме за поставку
музичке писмености.
-Свирање пратње за
бројалице, песме , игре
на различитим изворима
звука(тело,
предмети,ритмички
дечји инструменти)
-Препознати:
темпо(брзо-споро),
динамичке разлике(
гласно- тихо, постепено
појачавање и
утишавање), различита
расположења( весело,
шаљиво,нежно, тужно,
одлучно...) на основу
изражајних елемената(
динамика,
темпо,мелодија),познату

традиционалној
музици, пева и
изводи музичку
игру.
Пева и изводи
музичку игру
осмишљеним
покретима.
Пева различите
моделе песама и
примењује музи чку писменост.

научене мелодије;
-Синхронизација
ритма и покрета;

Пева и свира
бројалице и усваја
кординацију сло гова и покрета.
Пева песму и
препознаје начин
извођења компо зиције (гласови,
инструменти).
- -Препознаје
темпо и динамику
којом се изводи
композиција.
Пева песму по
слуху и примењује
знање о јачини
којом се изводе

-Годишња провера
знања:усменим
путем
-Препознавање
звукова;
-Препознавање
инструмената и
композиција;
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-Понављање
краћег задатог
мотива;
-Полугодишња и
годишња провера
(усменим путем)
-Полугодишња
провера усменим
путем

Опонашање
звукова из
околине;
Импровизација
дијалога помоћу
дечјих

песму на основу
карактеристичног
одломка мелодије.

2. Слушање
музике

9.

5.

-Ученици треба да
слушају вокално
инструменталне
композиције за децу
и кратке
инструменталне
композиције различитог
садржаја и
расположења, као и
музичке приче;
-Слушају народне песме
и игре;
-Препознају различите
тонске боје, темпа,
динамичке разлике,
расположења,
композиције које су
слушали и
оспособљавају ученике
да наведу примере
присуства музике у
свакодневном животу.

инструмената;
Импровизазија
мелодије на
предложен
стих;Слободно
измишљање
покрета уз музику;

музичка дела.

- Препознаје
слушане и певане
композиције и
музичке
инструменте
којима се изводе те
композиције.
-Слуша народне
песме и игре;
-Препознаје
различите тонске
боје, темпо и
динамику којом се
изводи музичка
композиција и
илуструје слушане
композиције.
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-Српски
језик;
-Свет око
нас;
-Ликовна
култура;
Православни
катихизис

3.Стварање
музике

2

1

-Ученици треба да
опонашају звукове из
непосредне околине,
спонтаном или
договореном
импровизацијом;
-Да ритмичким или
звучним ефектима
креирају једноставне
пратње за бројалице,
песме, приче,
стихове,музичке
игре,користећи
различите изворе звука(
глас, тело, дечје
ритмичке инструменте);
-Да креирају покрете уз
музику;
-Да слушају мање
различитих целина
помоћу различитих
извора
звука(говор,изговарање
групе гласова,
предметима, дечјим
ритмичким
инструментима);-Импровизују
ритмички дијалог на
различитим изворима
звука

- Опонаша звукове
из непосредне околине, спонтаном
или договореном
импровизацијом;
Импровизује
ритмичку пратњу
на дечјим инстру ментима за броја лице, песме, сти хове и музичке
игре.
Пева уз ритмичку
инструменталну
пратњу бројалицу,
песму или стих;
-Креира покрете за
музичку композицију;
-Слуша различите
изворе звука, пева
песму, уочава да
композицију изводи хор (група гласова)уз инструменталну пратњу.
-Импровизује
ритмички дијалог
на различитим
изворима звука.
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-Српски
језик;
-Физичко
васпитање;
-Ликовна
култура;

Наставне методе
-Дијалошка
-Певање
-Свирање
-Слушање музике
-Демонстративна
-Импровизација
-Илустративна
-Рад на тексту
- Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
-Индивидуални
-Фронтални
-У пару
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Наставна средства
-Уџбеник
-ЦД
-Металофон
-Синтисајзер
-Плејер
-Лап-топ
-Видео бим
-ТВ

Физичко васпитање
Разред
Други
Циљ

Задаци

Теме/области

1.Ходање и
трчање

Предмет
Физичко васпитање
-разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима
допринесе интегралном развоју личности ученика(когнитивном,афективном,моторичком)развоју моторичких спосо
бности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и
специфичним условима живота и рада.
-подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела
-развој и усавршавање моторичких способности
стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања
неопходних за њихово усвајање
-усвајање
знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања
формирање морално-вољних квалитета личности
оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада
-стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља, заштити природе и човекове средине

Укупно
часова

25

Часови
обраде

7

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Исходи

Корелација

Међупредметне
компетенције

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)

-ходање у месту и крета
њу уз правилно држање
тела и правилним ра
дом руку
-ходање са променом
правца и ритма
-ходање и трчање у ра
зличитим формацијама
–трчање преко препре
ка

-правилно хода
и трчи водећи
рачуна о држа
њу тела и раду
руку
-спретно и пра
вилно испуњава
захтеве везане
за ходање и тр
чање

-свет око
нас
-музичка
култура
-математи
ка
-српски
језик
-чувари
природе

-компетенција
за учење
-комуникација
-сарадња
-естетичка ко
мпетенција
-одговоран
однос према
околини
-одговоран

-сумативно бројчано
оцењивање
-разговор
-индивидуална
демонстрација задатих
задатака
-посматрање развоја
моторичких спосо
бности
посматрање стања
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-трчање из различитих
стартних позиција,са пр
оменом правца,брзоспоро
-брзо трчање до 10м и
прелазак у спорије са
меким и постепеним за
устављањем
-брзо трчање на 30м
-трим-трчање у приро
ди
2.Скакање и
прескакање

12

5

-једноножни и суножни
одскок и доскок
-скокови у дубину
-дечји поскоци у месту,
појединачно и у пару
-прескакање вијача и па
лица једноножним и су
ножним одскоком,ко
мбинације и доскок

3.Вежбе(ска
кања и пре
скакања) упо
ром рукама

8

5

-упор и одскок једне но
ге прескочити клупу, до
скок на другу ногу
-скок удаљ
-скок увис
-прескакање кратке вија
че у месту са међу ско
ком,комбиновати са ско
ковима
-наскок на повишену по
вршину,одскок увис и

-брзо трчи на
30м
-правилно изво
ди једноножни
и суножни од
скок и доскок,
скокове у дуби
ну
-користи и ко
мбинује дечје
поскоке у месту,
кретању,поједи
начно,у пару
-спретно и безбе
дно прескаче(ви
јачу,палицу) ра
зличитим одско
ком,доскоком и
комбинује их
-правилно и бе
збедно изводи
упор,одскок,на
скок,прескок,до
скок(греда,клу
па,повишена по
вршина)
-правилно изво
ди скок удаљ,ув
ис,маказице
-комбинује и ко
ристи различите
облике кретања
у игри, природи,
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-ликовна
култура
-енглески
језик

однос према
здрављу

здравствених и хиги
јенских навика
-испуњавање програ
мских захтева
однос према раду
-ангажованост у гру
пном раду,тимским
играма
-учешће у шко
лском такмичењу
-ангажованост у
активностима у при
роди(трим,крос,изле
ти,спортски дани)
мерења нивоа са
владаности мотори
чких знања,умења,
навика(на почетку и на
крају школске го дине)

доскок на тло
-маказице изнад клупе
с ноге на ногу

4.Бацање и
хватање

15

7

5.Вишења и
пењања

8

3

6.Вежбе на
тлу

10

5

и свакодневном
животу
-правилно руку
је лоптом-баца,
-руковање лоптом-баца хвата,додаје,во
ње,хватање,додавање,
ди,гађа
вођење,гађање
-правилно води
-вођење лопте у месту,у и додаје лопту у
ходу и трчању једном и месту,ходању и
са две руке
трчању
-бацање лоптице из ме
-прецизно гађа у
ста у одговарајући циљ импровизовани
–додавање лопте са две кош или гол
руке у пару у ходању
-правилно и бе
-гађање лоптом у импр збедно изводи
овизовани кош или гол помицање у ви
су,њихање уз по
-помицање(улево,уде
моћ,узмак кора
сно) погрченим ногама цима уз косу по
у вису предњем, у вису вршину
-спретно и безбе
са окретом,њихање уз
помоћ
дно изводи раз
узмах корацима уз ко
личите облике
су површину
кретања при са
-пењање и спуштање на владавању пре
и са различитих справа прека
-изводи састав
-упор чучећи,упор леже на тлу користе
ћи(основни ставови и
ћи и комбинују
положаји)
ћи научене ста
-колут напред из упора вове,положаје,
стојећег опружених
елементе
ногу
-изводи кретања
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вежбе,кратке са
ставе уз музи
чку пратњу
-одржава равно
тежу у различи
тим кретањима
-изводи састав
(греда,клупа,ли
нија)користећи
и комбинујући
ставове,положа
је, елементе
-безбедно и спр
-вежбе на тлу и на
етно рукује ре
греди
-наскок,ходање са
квизитима
привлачењем на целом -правилно изво
стопалу,окрет у чучњу, ди вежбе,разно
ходање уназад
врсна природна
-састав( на греди,клупи, и изведена кре
линији обележеној на
тања уз кориш
тлу)
ћење реквизита
-поштује прави
ла у елементар
-дизање,ношење,саку
ним играма са
пљање реквизита
-трчање,поскоци,скоко коришћењем ре
ви уз коришћење рекви квизита
зита
-изводи ритми
-вежбе обликовања(па
чко ходање,трча
лица,обруч,вијача)
ње,плесни дво
-елементарне игре са ко корак уз музи
ришћењем реквизита
чку пратњу
-користи вијачу
-њихање вијачом у бо
при ритмичком
-колут напред спојено и
скок пруженим телом
-колут напред прекомедицинке-два повезана колута на
пред
-два спојена колута на
пред из чучња у чучањ
-колут назад из чучња у
чучањ
-састав на тлу

7.Вежбе
равнотеже

8

4

8.Вежбе
реквизитима

12

5
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9.Ритмичке
вежбе и наро
дни плесови

10

5

чној равни,кружење,два
суножна поскока са ме
ђускоком и окретом
-ритмичко ходање и тр
чање са променом ри
тма,темпа,динамике,га
лоп напред и странце,
дечји поскоци
-ритмичко кретање уз
музику
-плесни двокорак
-Ми смо деца веселадечја народна песма
-једно коло по избору

Наставне методе
-кооперативна,дијалошка, монолошка,
демонстративна, метода практични х
приказа, игре , имитације, амбијентално
учење

кретању
-игра дечји и на
родни плес,коло
–поштује прави
ла понашања и
мере безбедно
сти на површи
нама за вежба
ње
-одговорно се
односи према се
би,другима,здра
вљу,природи, об
јектима,справа
ма,реквизитима
у просторима за
вежбање

Начин остваривања програма
Облици рада
-фронтални,индивидуални,рад у пару,гру
пни,диференцирани,индивидуализовани
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Наставна средства
-приручници, слике, постери,
табеле,графикони, текстови, панои,
нодговарајуће спор тске справе и
реквизити(лопте,палице, вијаче,
чуњеви,обручи,струњаче, сандуци, мотке,
греда,конопац,лестве), одговарају ћи
предмети за свакодневну употребу, при
родни објекти, ЦД-е

Трећи разред
Српски језик
Разред
III
Циљ

Задаци

Предмет
Српски језик
Циљ наставе српског језика је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће усмено и
писмено правилно да се изражавају, да упознају, доживе и оспособе, да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна,
филмска и друга остварења из српске и светске баштине.
-

Теме/област
и

Језик
а)
граматика

Укупн
о
часова

38

развијање љубави према матерњем језику и потребе да се негује и унапређује,
поступно и систематичко упознавање граматике и правописа,
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима,
основно описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика
оспособљавање за успесшно служење књижевним језиком у различитим видовима усмене и писмене употребе и у
различитим комуникационим ситуацијама,
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела,
подстицање ученика на самостално језичко, литерално и сценско стваралаштво.

Часов
и
обрад
е

18

Исходи
Садржаји
(обавезни/препоруче
ни)
Именице: заједничке
и властите, род и
број.
Глаголи:
радња,
стање,
збивање,
разликовање облика

- именује врсте и
подврсте
речи
(властитезаједничке именице,
описне, присвојне
придеве и глаголе)
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Начин
Међупредмет праћења/оцењивања
Корелација
не
ученика
компетенције
(*Време писаних
провера)
- Ликовна култура
–
Контролне вежбе (4,
Природа
и компетенција 10, 12, 14, 16, 21.,
друштво
за учење
25., 29., 31., 32., 36.,
Народна –
естетска 38. недеља)
традиција
компетенција Израда паноа
–
- квиз знања

20
б) Правопис

8

којима се означава
садашњост, прошлост
и
будућност.
Разликовање лица и
броја глагола.
Потврдни и одрични
облик глагола.
Придеви: род и број
придева, описни и
присвојни придеви.
Реченица:
појам
реченице,
врсте
реченица по значењу,
главни
делови
реченице – предикат
и субјекат, речи које
означавају
место,
време
и
начин
вршења
радње,
потврдни и одрични
облик реченице.
Уочавање управног
говора.
Речи
које
значе
нешто умањено и
увећано.
Речи истог облика и
различитог значења.
Речи
различитог
облика, а истог или
сличног значења.
-

Употреба

- примењује облик
променљивих речи
према:
заједничке
именице
према
броју, а глагола и
придева према роду
и броју)
-препознаје
прилошке одредбе
за место, време и
начин
- одређује значења
непосзнатих речи
- употребљава речи
у
основном
и
пренесеном значењу

- користи оба писма
(ћирилицу
и
латиницу)
употребљава
велико
слово
у
писању
имена
држава и места и
њихових
становника, користи
наводнике
при
навођењу
туђих
речи,
правилно
пише
присвојне
придеве (ов, ев, ин,
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комуникација
–
рад
са
подацима
и
информација
ма
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална
компетенција

-

–
компетенција
природа
и за учење
друштво
–
естетска
математика
компетенција

-

усмено
одговарање

-сумативно
оцењивање
и
формативно праћење
-праћење
ангажовања у раду
упару и групи
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање

-

-

-

-

великог слова
у
писању
имена народа,
вишечланих
географских
имена,
празника,
наслова
књига,
часописа
и
новина.
Писање
датума, назива
улица
и
бројева
речима.
Писање речце
НЕ уз глаголе,
придеве
и
именице.
Писање речце
ЛИ
Азбука
и
абецеда
–
изговор
напамет,
уочавање
примене
у
списковима
ученика
и
слично.
Интерпукцијс

ски, чки, шки)
- правилно пише
гласове: Ч, Ћ, Ђ,
правилно
пише
сугласник
Ј,
правилно
пише
речцу ЛИ и не
употребљава запету
при набрајању
- пише јасним и
потпуним
реченицама, варира
језички израз
- држи се теме,
излагање организује
око основне идеје
текста
који
поткрепљује
одговарајућим
детаљима
- користи богат
фонт речи
- издваја пасусе
прилагођава
језичко-стилски
израз типу текста
- стаставља кратак
наративни текст
- саставља кратак
дескриптивни текст
- исправља свој
текст,
критички
чита
написано,
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-

ликовна
култура

–
комуникација
–
рад
са
подацима
и
информација
ма
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална
компетенција

-

диктат
правописне и
стилске вежбе

-

-

-

-

ки знак на
крају
обавештајних,
упитних,
узвичних
и
заповедних
реченица.
Писање
сугласника Ј у
речима
и
између
самогласника
И – О, О – И.
Писање
скраћеница
типа бр, уч,
стр, год. и
скраћеница за
мере.
Ортоепија
Правилно
изговарање
гласова Ч, Ћ,
Ђ, Џ и Х.
Интонација
реченице: тон
и јачина у
изговарању
реченица,
истицање речи
у
реченици,
интонационо
подешавање

поправља текст и
исправља грешке
- уме да попуни
једноставан образац
са
основним
подацима о себи
- пише писмо
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Књижевнос
т
а) школска
лектира

60

37

гласа
у
изговарању
обавештајне,
упитне,
узвичне
и
заповедне
реченице,
изговарање
потврдног и
одричног
облика
реченице,
значај брзине
и
паузе
у
говору.
Лектира
Лирика
Народна
пемса:
„Женидба
врапца
Подунавца“
Народна
песма:
„Двије сеје брата не
имеале“
Бранко
Радичевић: „Циц“
Ј.
Ј.
Змај:
„Пролећница“
Војислав
Илић:
„Први снег“
Григор Витез: „Какве
је боје поток“
Десанка
Максимовић:
„Вожња“

-

-

Разликује
лирску
од
епске песме
одређује
фолклорне
форме,
кратке
умотворине,
пословице,
загонетке и
брзалице
одређује
карактеристи
чне особине,
осећања,
изглед
и
поступке
ликова
и
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-

–
компетенција
за учење
–
естетска
компетенција
Природа и –
друштво
комуникација
Народна
–
рад
са
подацима
и
традиција
информација
Ликовна
култура
ма
– решавање
Музичка
проблема
култура
– сарадња
– дигитална
компетенција

-изражајно читање и
казивање
- препричавање
- усмено изражавање
- квиз знања
- аутодиктат
- израда паноа
- израда стрипа
-израда реферата

Драган Лукић: „Шта
је отац“
Душан
Васиљев:
„Зима“
Душан
Радовић:
„Замислите“
Душан
Костић:
„Септембар“
Бранислав Црнчевић:
„Љутито мече“
Љубивоје Ршумовић:
„Домовина се брани
лепотом“
Добрица
Ерић:
„Славуј и сунце“
Милован Данојлић:
„Љубавна песма“
Бранко Миљковић:
„Песма о цвету“
Мирослав
Антић:
„Шта је највеће“
Обичајне
народне
лирске песме
Избор из поезије
Душана
Радовића
„Епика“
Народна
песме:
„Марко Краљевић и
бег Костадин“
Народна басна: „Вук
и јагње“
Езоп: „Корњача и

-

-

-

-

односе међу
ликовима у
књижевноуметничком
тексту
уочава везе
међу
догађајима
раликује
приповедање
од описивања
и дијалога
разуме
фигуративну
употребу
језика
у
књижевно
уметничком
тексту
тумачи
особине,
понашање и
поступке
ликова
позивајући се
на текст
изводи
садржаје на
основу текста
повезује
и
обједињује
информацион
е
исказе
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зец“
Народна приповетка:
„Свети Сава и сељак
без среће“
Народна приповетка:
„Ветар и Сунце“,
„Свијету се не може
угодити“
Народна
бајка:
„Чардак ни на небу
ни на земљи“
Десанка
Максимовић: „Прича
о раку кројачу“
Бранко
Ћопић:
„Мачак отишао у
хајдуке“
Стеван
Раичковић:
„Бајка о белом коњу“
Бранко В. Радичевић:
„Самоћа“
Гроздана
Олујић:
„Стакларева љубав“
Стојанка Грозјанов
Давидовић: „Прича о
доброј роди“
Арапска
народна
приповетка: „Лав и
човек“
Браћа Грим: „Бајке“
(избор)
Максим
Горки:
„Врапчић“

-

-

-

-

-

различитим
симболичним
системима
разликује
различита
гледишта
заступљена у
информативн
ом тексту
изводи
сложеније
закључке на
основу текста
и
изводи
делове текста
које
их
поткрепљују,
резимира
наративни
текст
представља
текст
у
одговарајућој
нелинеарној
форми
процењује
сврху
информативн
ог текста у
односу
на
предвиђену
намену
објашњава и
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Језичка
култура
а) усмено и
писмено
изражавање

50

16

Оскар
Вајлд:
„Себични џин“
Су
Ју
Ђин:
„Заљубљене ципеле“
Драма
Душан Радовић: „А
зашто он вежба“
Александар Поповић:
„Лед се топи“
Јованка Јоргачевић:
„Никад два добра“
Допунски
избор
(најмање
два,
а
највише четири дела
за обраду)
Научно – популарни
и
информативни
текстови
Избор
из
књига,
енциклопедија
и
часописа за децу
- Ортоепске
вежбе:
увежбавање
правилног изговора
речи,
исказа,
реченица, пословица,
краћих
текстова,
слушање
звучних
записа,
снимање
читања,
анализа
снимака
и
вредновање

вреднује
догађаје
тексту

-

-

у

Пише јасним
потпуним,
добро
обликованим
реченицама,
користећи
разноврсне
синтакстичне
конструкције
, укључујући
и сложене
јасно
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-

–
компетенција
природа
и за учење
друштво
–
естетска
ликовна
компетенција
култура
–
музичка
комуникација
култура
–
рад
са
народна
подацима
и
традиција
информација
ма
– решавање

-

писмени
задаци (26, 34.
недеља)
диктати
причање
о
догађајима и
доживљајима
описивање
извештавање
језичке вежбе

- Ортографске вежбе:
преписивање текста
са
ћирилице
на
латиницу,
увежбавање читања и
уредног писања уз
примену
правописних
правила,
преписивање текста
са датим задатком
- Диктати:
са
допуњавањем,
аутодиктат, изборни
диктат, контролни.
- Лексичке
и
семантичке
вежбе:
основно
и
пренесено
значење речи,
формирање
породице
речи,
изналажење
синонима
и
антонима,
уочавање
семантичке
функције
акцента,
некњижевне
речи и њихова

-

-

-

-

конструктуир
а
тест
(уводни,
средишњи и
завршни део
текста),
добро
распоређује
основну
информацију
и
додатне
информације
унутар текста
и пасуса
прилагођава
језичкостилски израз
типу текста
саставља
каратак
експозиторни
текст
користи
погат фонд
речи
(у
односу
на
узраст)
издваја
пасусе
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проблема
– сарадња
– дигитална
компетенција

-

-

замена
језичким
стандардом
Синтаксичке и
стилске вежбе:
допуњавање
исказа
различитим
могућностима
у складу са
понуђеном
говорном
ситуацијом,
проширивање
речинице
уношењем
личног тона,
сажимање
реченице ради
њене
информативне
моћи и др.
интонационо
подешавање
гласа
у
изговору
појединих
реченица
(обавештајних
,
упитних,
узвичних
и
заповедних)
или
неких
96

-

-

њихових
делова
(реченични
акценат).
Увежбавање
подешавања
реда
речи
према
комуникативн
им потребама
у
тексту,
сценско
приказивање
драмског
и
драматизовано
г текста.
Загонетање и
одгонетање,
састављање и
решавање
ребуса
и
укрштених
речи.
Служење
речником
и
енциклопедијо
м за децу и
писање
сопственог
речника.
неговање
културе
слушања
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-

-

-

саговорника,
писање писма,
честитке
и
разгледнице
слушање
и
вредновање
говора
и
разговора
у
емисијама за
децу на радију
и телевизији
систематско
увођење
у
начин
планирања и
писања
слободних
писмених
састава
два писмена
задатка, један
у трећем, а
један
у
четвртом
класификацио
ном периоду
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Наставне методе
-

текстуална
демонстративна
илустративна
кооперативна
вербална
писаних радова
дијалошка
монолошка
драматизација
решавање проблема
интерактивна
метода реферисања
амбијетална
учење путем открића
игровне активности
Партиципативне
Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
фронтални, индивидуални, у пару, групни
рад

99

Наставна средства
Читанка, Радна свеска за српски језик, Жубор
речи-поуке о језику часопис „Витез“, CD –
плејер, Звучна читанка, слике, панои, зидне
новине, лектира, наставни листићи са три
нивоа, лаптоп

Енглески језик
Разред
трећи

Циљ

Задаци

Предмет
Енглески језик
Оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом и писменом облику о темама
из његовог непосредног окружења.
Подстицање потребе за уцењем енглеског језика, развијање свести о сопственом непредовању ради јачања мотивације
за учење страног језика.
Разумевање и развијање љубави према другим и различитим културама и традицијама.
Развијање маште, креативности и радозналости.
Подстицање употребе енглеског језика у личне сврхе и из задовољства.
Ученик треба да:
препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију;
разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације;
разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа;
препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима;
поштује правописне знаке приликом читања;
разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама;
разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при сопственом говору и читању;
даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;
описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама;
репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице;
са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са конкретном ситуацијом;
размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену;
учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.)
препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи одговоре;
поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим текстом или визуелним
подстицајем;
пише личне податке (име, презиме и адресу); прави спискове са различитим намерама (куповина, прослава рођендана,
обавезе у току дана...)
допуњава честитку;
препознаје основне граматичке елементе;
користи јеѕик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости);
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разуме везу између сопственог залагања и постигнуће у језичким активностима.
Теме/области

Укупно Часови
Садржаји
часова обраде (обавезни/препоручени)
72

1.New friends

2. People

3. Happy days

24
Представљање себе и
поздрављање других,
бројеви и боје,
постављање питања и
давање одговора о
годинама, школа и
школски прибор

Давање и извршавање
наредби, животиње,
природа, људи,
занимања, послови

Осећања, изглед,
морска створења,
радње и способности

Исходи
Корелација
користи
имена
ликова у уџбенику;
изразе
који
се
користе
за
поздрављање,
представљање,
и
основну друштвену
комуникацију
са
вршњацима.
речи којима се
именују боје, дани
у недељи и бројеви
до 10; речи којима
се
именују
предмети
из
учионицe;
правилно користи
изразе
за
једноставна
упутства и наредбе;
именује животиње,
природу, именује
занимања;користи
речи везане за
животиње
именује еосећања;
користиизразекојим
описује
изглед;
развија
љубав
према
морским
животињама
и
животној околини;
користеи
глагол
моћи у множини и
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матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

Међупредметне
компетенције

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)

Компетенција
за
учење,
Комуникација,
Одговоран
однос
према
усмено испитивање,
околини,
квиз знања,
Решавање проблема,
писмена провера
Сарадња,
(16. рн)
Дигитална;

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера
(14. рн)

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера
(21. рн)

негацији

4. At home

5. Around
town

Делови лица и тела,
породица, просторије у
кући и намаштај,
играчке

Храна, хронолошко
време, у граду, музички
инструменти и бројеви
од 11 до 20

именује
делове
лицаи
тела,
правилно
употребљава
вокабулар везан за
престорије у кући,
намештај
и
играчке;
именује
животиње и њихове
способности
и
прича;
пажљиво
слуша и следи
упутства.
Развија
љубав
према животињама
и
животном
окружењу.
именује воће и
поврће,храну
и
пиће; говори о томе
шта воли, а шта не
воли да једу
развија свест о
здарвом
начину
исхране; пита и
одговара колико је
сати;
користе
бројеве
до
20;
развијаљубав према
музици и музичким
инструментима.
Ученик
користи
нове изразе да
прича шта у граду
постоји.
Ствара
осећај
оријентације
у
простору.
Развија
љубав
према месту у коме
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.
матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера
(28. рн)

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
матаматика,
свет око нас

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера
(34. рн)

живи;
прича
о
месту у коме живи;

6. Good times

7. Other

Наставне методе
- Демонстр.
- Вербална
- Дијалошка
- Истраживачке
- Пројектне
- Партиципативне
- Кооператине
- Примена ИКТ

Одевни предмети,
радње, дани у недељи,
метеоролошко време

говори о томе ко је
шта
обукао;
именује
одевне
предмете, користи
дане у недељи;
именује речи који
се
односе
на
временске прилике

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

Празници

Уразвијају љубав
према
својој
држави и нацији,
поштују
традицију
и
празнике. У умеју
да честитају Нову
годину и Божић и
Васкрс.

матернји
језик,
музичко,
ликовно,
свет око нас

Начин остваривања програма
Облици рада
фронтални, групни, у низу, у пару,
индивидуални
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.

усмено испитивање,
квиз знања,
писмена провера
( 37. рн)

Наставна средства
Smart Junior III – уџбеник за енглески језик за
III разред основне школе,
Smart Junior III – радна свеска са ЦД-ом за
енглески језик за III разред основне школе,
Рачунар;

Математика
Разред
III

Циљ

Задаци

Предмет
МАТЕМАТИКA
- Да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у зивоту и
друштву
- Да успособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању тазноврских задатака из животне
праксе,за успешно настављање математичког образовања
- Да развију способност посматрања,опажања и логичког,критичког,стваралачког,апструктивног мишљења
- Да у ченици стимулишу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања
- Да стичу способност изражабања математичким језиком,јасношћу и прецизношчу изражабања у писменом и усменом
облику
-Формирању научног погледа на стет и свестраном развитку личности ученика
– да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у
природи, друштву и свакодневном животу; – да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и
примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање
образовања и укључивање у рад; – да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког стваралачког и
апстрактног мишљења; – да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у
посматрању и изучавању природних појава; – да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања; – да
ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и
образовању; – да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност,
уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; – да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних
математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика; – да ученици
стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; – да
ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; – да ученици савладају основне операције с
природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција; – да ученици упознају најважније равне
и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; – да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и
геометријским koнструкција.

Исходи
Теме/области

Укупно
часова

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)

Корелација
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Међупредметне
компетенције

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних

провера)

138

Блок бројева
до1000

54

Декадно записивање и
читање бројева до 1000.
Упоређивање бројева
према њиховим декадним
записима. Писање бројева
римским цифрама.
Сабирање и одузимање
бројева у блоку до 1000.
Дељење са остатком у
блоку бројева до 100
(укључујући и усмене
вежбе). Множење и
дељење троцифреног
броја једноцифреним.
Изрази. Коришћење
заграда и њихово
изостављање. Својства
рачунских операција и
њихова примена на
трансформисање израза и
за рачунске олакшице.
Употреба знакова за
скуп и припадност скупу:
{ }, Једначине облика
попут: x ± 13 = 25, 125 – x
= 25, 5 · x = 225.
НеједначинеНеједначине
облика попут: x > 15, x <
245. Скуп решења
неједначине. Текстуални
задаци. 10).Разломци
облика (а

Чита, записује и
упоређује
бројеве до 1000.
Пише бројеве
римским
цифрама.
Сабираб и
одузима бројеве
до 1000.
Множи и дели
бројеве до 1000.
Користи заграде
и њихова
својства
Зна да употреби
за скуп
Решава
једначине и
неједначине
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Компетенција
за учење
Комуникација
Рад са
подацима и
информацијама
Рашавање
проблема
Сарадња

-Српски
језик
-Природа и
друшзво
-Ликобна
култура

Посматрање
Испитивање:
Усмено излагање и
представљање резултата
самосталног,групног или
рад у пару,учешће у
различитим облицима
групног рада
Писмене вежбе (13,
16,недеља)

Сумативно оцењивање
и формативно праћење
-праћење ангажовања
у раду упару и групи

32

12

Геометријске
фигуре и
њихови
међусобни
односи

Мерење и
мере

30

4

Кружница (кружна
линија) и круг. Цртање
помоћу шестара. Угао.
Врсте углова – оштар,
прав, туп. Паралелне и
нормалне праве и њихово
цртање помоћу обичног и
троугаоног лењира.
Правоугаоник и квадрат.
Троугао. Цртање ових
фигура помоћу лењира и
шестара. Поређење и
графичко надовезивање
дужи. Обим
правоугаоника, квадрата
и троугла.

-Српски
Компетенција
Зна да нацрта
језик
за уценје
круг и да
-Природа и Комуникациј
одреди
друшзво
Одговоран
кружницу
-Ликобна
Однос према
Црта помоћу
шестара
култура
околин
Естетичка
Зна шта су
компетенција
паралелне и
нормалне праве
Израчунава
Рад са
подацима и
обим
информацијама
правоугаоника и
Рашавање
квадрата
Пореди и
проблема
графички
Сарадња
надовезује
Дигитална
компетенција
дужи

Мерење и мере
Милиметар и километар.
Килограм. Литар. Година
и век. Односи између
мањих и већих јединица
који остају у оквиру
блока бројева до 1000
Милиметар и километар.
Килограм. Литар. Година
и век. Односи између
мањих и већих јединица
који остају у оквиру
блока бројева до 1000

Српски
Компетенцијаза
уценје
језик
-Природа и Комуникациј
друшзво
Рад са
-Ликобна
подацима и
култура
информацијама
Рашавање
проблема
Сарадња

Зна и разликује
јединице мере
Разуме и
примењује
колико век има
година
Разуме однос
између мањих и
вецих јединица
мере
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Нестандаризовани
тестови
Ученички рад:
-домаћи задаци
-цртежи
-панои
Писмене
вежбе 23,29 и 37
недења

Практичан рад
-Мерење обима
феометријских
фигура
-Цртање
геометријских
фигура
Писмена вежба 7
недеља

Наставне методе
-Дијалошка
-Монолошка
-Демонстрације
-Метода писмених и
- Графичких радова
- Примена ИКТ
- Партиципативне

Начин остваривања програма
Облици рада
-фронтални
-Индивидуални
-У пару
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Наставна средства
-Уџбеници
-Радна свеска
-Шестар
-Лењир
-Модели
-Цртежи слике
-Интерактивна табла

Природа и друштво
Разред
3.

Предмет
Природа и друштво

Циљ

ЦИЉ наставе је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а истовремено
спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице.

Задаци садржаја програма су:

Задаци

Теме/области

Природа,
човек,
друштво

- развијање основних појмова из природних и друштвених наука;
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају;
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
- развијање способности и запажања основно својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
- развијање основних елемената логичког мишљења;
-- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама;
- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непсредном окружењу;
- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу;
- оспособљавање за сналажење у простору и времену;

Укупно
часова

28

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)

15

Облици рељефа, воде у
крају; нежива природа;
животне заједнице
(природне и култивисане,
водене и копнене)

Исходи
Разуме повезаност
живе и неживе
природе на мање
очигледним
примерима.
Разуме
функционалну
повезаност
различитих делова
тела живих бића.
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Начин
праћења/оцењивања
Међупредметне
ученика
Корелација
компетенције
(*Време писаних
провера)

Српски језик
Ликовна
култура

Компетенцуја за
учење;
Комуникација;
Одговоран однос
према околини;
Одговоран однос
према здрављу;

Писана провера
7, 12, 14, 26, 31, 39
недеља
Усмена провера

Сумативно
оцењивање
формативно
праћење

и

Кретање у
простору и
времену

Наше наслеђе

12

6

9

3

Материјали и
њихова
употреба

22

13

- Различити облици кретања
и карактеристике кретања
-Орјентација (према Сунцу,
на географској карти
Србије, помоћу плана
насеља
-Временске одреднице

- Сведоци ближе и даље
прошлости
- Трагови прошлости
- Некад и сад

- Материјали, карактеристике
материјала, воде, ваздух
- Електричне проводљивости
воде, ваздуха
- Магнетна својства материјала

Чита географску
карту примењујући
знања о странама
светаи значењу
географских
знакова. проналази
тражене
информације на
ленти времена.
Зна шта су
историјски извори и
именује их.
Зна повезаност
природногеографских
факторарељефа,вода,климеи делатности људи.
Уочава сличности и
разлике између
начина живота
некад и сад.

Разуме како загревање
и хлађење воде и
ваздуха утичу на
појаве у природи.
Примењује знања о
променама материјла
за објашњење појава у
свом окружењу.
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Српски језик
Ликовна
култура

Српски језик
Ликовна
култура
Народна
традиција

Српски језик
Ликовна
култура

Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална
компетенција
Компетенцуја за
учење;
Комуникација;

-праћење
ангажовања у раду
упару и групи
- израда презентације
-оријентације на карти
-реферати

4

3
- Становништво нашег
краја, делатност људи, дечја
права, насеља,
саобраћајнице у окружењу

Људска
делатност

Наставне методе
-Методе усменог излагања (монолошка и дијалошка)
-Текстуална
-Демонстративна
-Метода писаних радова
-Метода лабораторијских радова
-Илустративна
-Амбијентално учење
- Примена ИКТ у настави
- Пројектна
- Истраживачка
- Кооперативна
- Партиципативна

Зна заједничке
карактеристике
друштвених група и
разлике међу њима.
Разуме да се права и
обавезе чланова
друштвених група
међусобно
допуњују.

Начин остваривања програма
Облици рада
-Фронтални
-Групни
-Индивидуални
-Рад у пару
-Индивидуализовани

Српски језик
Ликовна
култура
Музичка
култура

Наставна средства
-Уџбеник
-Радна свеска
-Енциклопедија
-Природни предмети
-Збирке
-Модели, макете и рељеф
-Текстови
-Карте, скице, планови
-Дискови
-Видео бим
- Рачунар
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Ликовна култура
Разред
3
Циљ

Задаци

Теме/области

Предмет
Ликовна култура
Циљ наставе Ликовне културе за трећи раред је: да се подржи и развија учениково стваралачко мишљење и
деловање, у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
Настава ликовне културе има за задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина,
боја, положаја облика у природи; да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за
увођење у социјално мишљење; да ствара услове за разумевање природних законитости и друштвених појава;
стварање услова да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користетехнике и средства ликовновизуелног изражавања; развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
развијати ученичке потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању
коришћењем примерених техника и средстава; развијати сензибилитет за лепо писање; развијати моторичке
способности ученика.
Укупн
о
часова

Часов
и
обрад
е

Исходи
Садржаји
(обавезни/препоручени)
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Корелациј
а

Међупредмет
не
компетенције

Начин
праћења/оцењива
ња ученика
(*Време писаних
провера)

1. Коришћење
разних
материјала за
компоновање

8

6

1. Моја школа
2. Ликовни материјали
3. Дорада и
преобликовање
започетих облика
„Гледам и стварам“
4. Дорада и
преобликовање
започетих облика
„Доврши започете
облике“
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- разликује
врсзте
материјала
-влада
основним
техникама
обликовања
материјала
-активно
учествује у
стваралачком
раду
-разликује
природне од
вештачких
материјала

Природа и
друштво

-одговоран
однос према
околини

Српски
језик

-естетичка
компетенција

Математи
ка

компетенција
за учење
комуникација
-сарадња

-изложба радова
-анализа и
процена радова
-Сумативно
оцењивање
и
формативно
праћење
-праћење
ангажовања
у
раду упару и
групи
-самооцењивање
и
вршњачко
оцењивање

2. Композиција
и покрет у
композицији

24

17

5. Врсте композиција
6. Композиција линија
„Трагамо за линијама“
7. Композиција линија
„Моје двориште“
8. Композиција
боја“Ухватимо ритам“
9. Композиција боја
„Бојама причамо“
10. Композиција боја
„Улица“
11. Композиција светлина
и сенки „Мртва
природа“
12. Композиција облика
„Мој друг“
13. Композиција облика
„Облици у простору“,
„Необична грађевина“
14. Композиција и
покрет“Вежбе, ликови
у покрету
15. Композиција и
покрет“Вежбеилустровање музичке
композиције“
16. Вежбе „ Мали
фотографи“
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-уочава
композицију
као целину
-влада линијом
у композицији Природа и
друштво
-уочава
покрете и
Музичка
ритам у
култура
композицији
као
Математи
синхронизован ка
ој целини
Физичко
-пакује боје од васпитање
светлијих, ка
тамнијим
Народна
традиција
-сенчи мртву
природу
-компонује и
пакује облике
у целину
-овладава
покретом и
ритмом у
композицији

-естетичка
композиција
комуникација
-дигитална
компетенција
-сарадња

-оцењивање
радова
-бирање радова за
месечну изложбу
-израда
заједничког паноа

8

6

3. Орнаментика

16

4.Простор(повезива
ње разних облика у
целину)

12

17.Линеарна
оррнаментика „Завеса
и стољњак“
18.Површинска
орнаментика“Отискив
ање кромпиром“
19.Површинска
орнаментика, вежбе
„Скривени ликови“
20. Тродимензионална
орнаментика“Тесто у
боји“(израда амајлије)
21.Аутоматски начин
цртања „Линија и ја“
22.Субјективно
осећање
простора“Осећање и
простор“
23.Илузија простора
„Ближе-веће;даљемање“
24. Облици и боје у
простору“Бајковити
свет“
25.Линије, површине
и облици у
простору“Простор и
маса“
26. Естетска
анализа“У свету
Милана Коњовића“
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-паковање
деталја у
целину

Народна
традиција

-естетичка
компетенција

-прави
правилно
формиране
печате
отисцима

-анализа радова
-сарадња
Математи
ка
-решавање
проблема

-има представу
о релацијама
предмета и
бића у
простору
-најпростије
облике
укомпонује у
целину

-праћење
естетском
проценом

комуникација

-израђује
предмете од
формиране
масе
-правилно
црта различите
врсте линија

-сарадња

-одговорно
учешће у
демократском
друштву
Природа и
друштво
Физичко
васпитање
Музичка
култура

-изложба радова
-избор најлепшег
рада током
месеца, за
месечни пано

-рад са
подацима и

информације

4
5.Одабирање
случајно добијених
ликовних односа по
личном избору
ученика

4

4

4

6.Плакат, билборд,
реклама

8
7.Ликовне поруке
као могућност
споразумевања

6

27. Слика случај;
Креативна игра боја,
материјала и предмета
28.“Слика случај“
„Борба црвеног и
плавог тигра“
29.Визуелне
информације“Слика
нам саопштава
поруку“
30.“Плакат дечјих
права“
31.Препознавање
карактеристика
инсеката
32.Препознавање
карактеристика
животиња“Игра
меморије“
33. По слободном
избору ученика
34.Препознавање
професије код
људи“Волео бих кад
порастем да будем“
35.“Креативне игре уз
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--рад са
подацима и
информације

-креативно
бира боје по
слободном
нахођењу
-препознаје
боје посебно
захтевне

Математи
ка

-прима
информације
преко цртежа
-преноси
поруке на
плакат
-улепшава
слова

-дигитална
компетенција

Природа и
друштво

-препознаје и
Народна
преноси зиву и
традиција
неживу
природу, у
зависности од
захтева
-користи
рачунар као

-одговоран
однос према
околини

-изложба радова

-оцењивање

-сарадња
-анализа и
процена
најуспешнијег
рада током
школске године
-естетска
компетенција

помоћ рачунара“
36.На крају школске
године

Наставне методе
- Монолошка
-Кооперативна
-Дијалошка
-Посматрачка
-Демостративна
- Истраживачке

средство за
извор нових
информација

Начин остваривања програма
Облици рада
-Фронтални
-Индивидуални
-Рад у пару
-Групни
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Наставна средства
-Дрвене боје, масне боје, фломастери, темпере,
пластелин, глина, колаж папир, лепак, маказе и
други дидактички материјали.

Музичка култура
Разред
Трећи
Циљ

Задаци

Теме/области

Извођење
музике
а) Певање

б)Свирање

Предмет
Музичка култура
-Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности
-Оспособљавање за разумевање могућности музичког истраживања
-Развијање осетљивости за музичке вредности
-Упознавање уметничке традиције и културе свига и другог народа
-Неговање спосоности извођења музике
-Стицање навике слушања музике, оспособљавање за разумевање музичких порука
-Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
- Упознавање традиционалне и уметничке музике
- Развијање критичког мишљења
-Упознавање основа музичке писмености
Исходи
Укупно
часова

23

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)

15

-Певање песама
-Певање и извођење
музичких игара
-Певање модела и
наменских песама
-Свирање пратњеза
броојалице, песме, игре
-Свирање једноставних
песама
-На основу искуства у
извођењу музике
препознати и свирати

Корелација
-пева песме
-препознаје
разлите тонске
боје
-слуша музику
-упознаје
музичка дела
-усваја музичка
писма: линијски
систем,
виолинијски
кључ, трајање
тонва
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Унутар
предмета
Природа и
друштво
С. Језик
Л. култура
Физичко в.
математика

Међупредметне
компетенције
Компетенција
за учење
Комуникација
Дигитална
компетенција
Сарадња
Естетичка
компетенција

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
Усмена провера
Певање научених
песама
Препознавање слушане
композиције Музички
квиз
Свирање на
инструменту
Илустровање
Играње кола
Испитивање (јавни
наступ)

делове песама

8

Слушање
музике

3

-усваја музички
речник у вези са
певањем
-разликује
народну и
уметничку
музику
-пева песме по
слуху са нотног
текста
-слобдоно
измишља
покрете у
музици
-изводи
једноставне
пемсе на
мелодијском
инструменту
-понавља
мелодијски
мотив
-компонује
једноставне
мелодијске
мотиве

-Слушање вокално
инструментаних
композиција за децу
-Слушање народних
песама и игара
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-самооцењивање
и
вршњачко оцењивање
Сумативно оцењивање и
формативно праћење
-праћење ангажовања у
раду упару и групи

Стварање
музике

5

1

Наставне методе
-монолошка
-дијалошка
-тексутална
-ислустративно-демонстративна
-практични рад
-примена ИКТ у настави
-партиципативне
-кооперативне

-Креирање покрета уз
музику
-Смишљање музичких
питања и одговора
-Импровизовање
дијалога на
мелодијском
инструменту
-Креирање једноставне
пратње з абројалице,
песме, приче, музичке
игре
Начин остваривања програма
Облици рада
-индивидуални
-фронтални
-у пару
-групни
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Наставна средства
Музичка куптура
ЦД
Касетофон
Рачунар
Инструмент

Физичко васпитање
Разред
III

Циљ

Задаци

Теме/области

Предмет
Физичко васпитање
Циљ наставе физичког васпитања је да:
-Разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју
моторичких способности,стицању,усавршавању и примени моторичких учења, навика и теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:
-подстицање раста и развоја;
-утицање на правилно држање тела;
-стицање моторичких способности,
- развој и усавршавање моторичких способности;
-формирање морално-вољних квалитета личности;
-стицање и развијање свести о потреби здравља и његовог чувања;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.
- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;
- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
- стицање моторичких умења у свим природним ( филогенетским) облицима кретања у различитим условима:
елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и
ограничењима сопственог тела;
- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика;
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање";
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
Начин
Укупн
Садржаји
праћења/оцењивања
Часови
Међупредметне
о
(обавезни/препоручен
Исходи
Корелација
ученика
обраде
компетенције
часова
и)
(*Време писаних
провера)
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1. Атлетика

61

20

Баца и хвата лоптице на различите начине.
Баца лоптице
удаљ залетом
јачом и слабијом руком.
Развија моторику руку бацајући лоптцу у
покретни циљ
са одређене ра здаљине.
Изводи скок
удаљ залетом.
Савладава
прескакањем
различите препреке у низу.
Трчи на 40 ме тара из различитих стартних
позиција.
Истрајно трчи у
школском дворишту.
-Штафетне игре за
Скаче у дубину
развијање спретности са висине од 1м
Развија снагу
-Штафетне игре за
дизањем и
развијање брзине
-Пузање потрбушке на ношењем
трећег на
боку и леђима
палици.
-Вежбе за рамени
-Бацање и хватање
лоптица на различите
начине
-Бацање лоптица удаљ
из залета јачом и
слабијом руком
-Бацање лоптица у
покртни циљ
-Брзо трчање са
променом места из
различитих положаја
-Скок удаљ залетом са
обележеног одскочног
места
-Прескакање препрека
постављених у низу
до 50 цм висине
-Брзо трчање до 40 м
из различитих
стартних позиција
-Истрајно трчање
-Скокови у дубину са
висине 1 м
-Дизање и ношење
трећег на палици
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Српски
језик
Математика
Природа и
друштво
Музичка
култура

Кометенција за
целоживо
тно учење.

Праћење

Естетичка
компетенција.

Мерење

Комуникација.

Индивидуална
демонстрација
задатих вежби

Одоворан
однос према
здрављу.
Сарадња.
Дигитална
компетенција.

Посматрање

Практично извођење вежби, задатих кретних задатака

појас и руке
-Скокови маказице и
„мачији скок“ у
комбинацији са
ходањем и трчањем
-Вучење и гурање у
паровима преко црте
Вучење и гурање
ужетом у облику
квадрата
-Вођење лопте и
додавање уз умерено
трчање
-Вођење лопте једном
руком у трчању право
-Трим трчање
-Скок увис правим
залетом
-Одузимање трака
-Освајање места
-Бацање палица и
крпењача
-Претрчавање испод
дуге вијаче
-Групно прескакање
дуге вијаче
-Елементарне игре по
избору ученика

Изводи штафе тне игре за развијање спретности и брзине.
Пузи потрбу шке на боку и
леђима.
Ходањем и
трчањем изводи
скок макази цама и мачији
скок.
Развија снагу
гурањем и вучењем у паровима
преко црте.
Усваја начине
вучења и гура ња ужетом у
облику
квадрата.
Додаје и води
лопту једном
руком у трчању
Изводи штафе тне игре за ра звијање спре тности и брзи не.
Изводи скок у
вис правим
залетом.
Усваја правила
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игре и такмичи
се(„Одузимање
трака“„Освајање места“).
Изводи преска кање вијаче у
групи .
Поштује прави ла заједничког
рада у елемента
рним играма.
2. Вежбе на
справама и
тлу

12

5

-Прескакање вијаче у
пару
-Прескакање кратке
вијаче у трчању
-Препентравање
различитих објеката и
справа
-Провлачење кроз ок на и оквире у кретању
правом и вијугавом
-Пењање и разни ви сови на објектима
-Прелажење са справе
на справу
- Провлачење у пења њу и спуштању кроз
окна и лестве
-Манипулација
палицама и обручима
у пару
-Колут назад из чучња

Изводи прескакање вијаче у
пару.
Прескаче кра тку вијачу у
трчању.
Савладава ра зличите објекте
и справе.
Провлачи се
кроз окна и
оквире у кре тању право и
вијугаво.
Пење се и виси
на објектима у
природи и школском двори –
шту.
Провлачи се
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Кометенција за
учење.
Српски
језик
Математика
Природа и
друштво

Естетичка
компетенција.
Комуникација.
Одоворан
однос према
здрављу.

Сарадња.

у чучањ
-Колут напред
-Ходање по ниској
гредиу успону
напред,назад и са
чучњем
-Вођење лопте између
сталака,са бацањем у
циљ
-Ходање и трчање по
шведској клупи
-Свећа
-Састав на тлу
-Слободан састав на
ниској греди
-Котрљање обруча
укруг
-Пењање уз мотке,
уже и морнарске
лестве
-Вежбе са палицама
-Полигон препрека

кроз окна и ле стве пењањем и
спуштање.
Манипулише
палицама и обручима у пару и
развија
моторичке
способно -сти.
Изводи колут
напред и назад
из чучња у чу чањ.
Хода по ниској
греди у успону
напред, назад и
са чучњем.
Усваја начин
извођења свеће.
Увежбава саст ав на тлу и изво
-ди га.
Изводи вежбе
кортљања обруча укруг.
Пење се уз мо тку, уже и мо рнарске лестве.
Изводи вежбе
са палицама.
Прелази поли гон препрека.

Естетичка
компетенција.
Комуникација.

3.Ритмичка
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гимнастика
и
народни
плесови

7

3

4.Основи
тимских
игара
20

8

-Ходање и трчање
различитим темпом
-Ходање и трчање ра зличитим темпом и
комбинацијом
задатака
-„Савила се бела лоза
винова“
„Ја посејах лубенице“
-„Лопта лопту стиже“
-Брзо трчање и
игролике вежбе
-Естетско обликовање
тела

-Додавање лопте у
пару у трчању
-Додавање лопте у
трчању у колонама,
врстама и кругу
-“Између две ватре“
-Одбијање лопте
одбојкашки у пару
-Игра две екипе –

Српски
језик
Хода и трчи
различитом бр- Математика
Природа и
зином.
друштво
Хода и трчи
Музичка
различитом
брзином са изв- култура
ршавањем по стављени за датака.
Поштује правила
игре
и
изводи игру.
Трчи и изводи
игролике вежбе.
Усваја почетне
кораке народне
песме и изводи
плесни двокорак(„Савила се
бела лоза винова“„Ја посејах
лубенице“).
Српски
Усваја додава- језик
ње лопте у пару Математика
трчању, у коло- Природа и
нама, врстама, друштво
и кругу.
Учествује
у
игри „Између
две ватре“ и поштује правила
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Одоворан
однос према
здрављу.
Сарадња.
Дигитална
компетенција.

Естетичка
компетенција.
Комуникација.
Одоворан
однос према
здрављу.
Сарадња

одбојка

5.Мерење
психофизичких
способности

игре.
Усваја почетне
технике одбојке
у пару.
Примењује почетне технике
одбојке у круги
и
игри
две
екипе.

Естетичка
компетенција.
Комуникација.

8

1

-Мерење физичких
моторичких спосо бности
-Елементарне игре по
избору ученика и ме рење телесне тежине и
висине ученика
-Вођење лопте једном
руком у трчању
-Скок увис правим
залетом
-Бацање медицинке
-Скок удаљ из места
-Одбијање лопте од
зид
-Брзо трчање на 40 м

Математика
Развија мотори- Природа и
чке способно - друштво
сти.
Учествује у елементарним игра
ма по избору.
Правило баца
медицинку.
Правилно изводи скок удаљ из
места.
Правилно баца
и хвата одбијену лопту.
Брзо трчи на 40
м и правило
развија брзину
и спретност.
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Одоворан
однос према
здрављу.
Сарадња

Наставне методе
Монолошка метода
Дијалошка метода
Демонстративна метода
Кооператива метода
Практична метода
Игра
Имитација
Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални облик рада
Индивидуални облик рада
Рад у пару
Групни облик рада
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Наставна средства
Струњаче, тегови, шведске клупе, кутије,
палице, конопци, тениске лоптице, пластичне
лоптице, лопте ( фудбалске, кошаркашке,
рукометне...), крпењаче, гајбе, флаше, чуњеви,
обрчи, дуге и кратке вијаче, ластиш, столице,
козлић, греда, лестве, штоперица, лап – топ,
видео бим, ЦД.

Четврти разред
Српски језик
Разред

Предмет
СРПСКИ ЈЕЗИК

IV

Циљнаставе српског језика да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика, на којем ће се усмено и писмено правилно
Циљ

Задаци

изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и
светске баштине.

-развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
-увежбавање и усавршавање гласног читања(правилног, логичког и изражајног) и читања у себи(доживљајног, усме- реног, истраживачког);
-оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуме-тничких дела разних
жарнова;
-упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустративних енциклопедија и часописа за децу;
-развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке
(одељењске, школске,месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
-основно описменавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
-упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
-развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и
стилског израза;
-оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употре-бе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);

Исходи
Теме/области

Укупно
часова

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/препоручени)
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Начин
праћења/оцењивања
Међупредметне
Корелација
ученика
компетенције
(*Време писаних
провера)

Граматички појмови

Језик
а) Граматика

44

18

-уочавање променљивих
речи (без дефиниција и захтеева за променом по падежима
и временима) и непроменљи –
вих речи(без именовања тих
врста);
-реченица – појам глаголског
предиката(лични глаголски
облик);уочав ање речи и група речи (синтагма) у функци
ји објекта и прилошких
одредби за место, време и
начин; појам субјекта
уочавање речи у функцији
атрибута уз именицу и
именичког скупа речи
(именичка синтаг ма); ред
реченичких чланова у
реченици.
–
именице- збирне и градивне;
род и број –појам и препознавање.
–придеви- присвојни и градивни уочавање зн ачења, рода и
броја у реченици.
–заменице- личне; род и број
личних заменица лична
заменица у функцији субјекта
у реченици- појам и препознавање.
–
бројеви- главни(основни) и
редни- појам и препознавање
у реченици.
–глаголи- појам и основна
значења презента, перфекта и
футура; вежбе у реченици
заменом глаголских облика у
времену, лицу и броју.
–управни и неуправни

-именује врсте и

подврсте речи (властите и заједничке
именице; описне,
присвојне и
градивне придеве;
-личне заменице;основне и редне
бројеве; глаголе )
-мења облик
променљивих речи
према
задатом критеријуму: заједничких
именица према
броју, а глагола,
придева и заменица
према роду и броју
–препознаје прави
објекат (у акузати –
ву) и прилошке
одредбе за време,
место и начин
-одређује значења
непознатих речи и
фразеологизама на
основу ситуације и
текста/контекста у
којем су употребље
бљени
-употребљава речи
у основном и прене
сеном/фигурати вном значењу
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-природа и
друштво
-математика
-музичка
култура

-компетенција за
учење
-естетичка
компете-нција
-комуникација
-сарадња
-дигитална
компетенција

- бројчано сумаивно
оцењивање
-праћење активности и
залагања ученика на часу
-учешће у групном раду или
раду у пару
-усмена
провера грама –тичких
садржаја на тексту
-домаћи задаци
- формативно праћење
- Праћење ангажовања у раду
у пару и групи
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
-писмене
провере ( 5, 7, 11, 14, 16, 17,
21, 28, 31, 37, 39 недеља )
Писмени задаци (8., 26. 17.,
34. недеља)

говор.
Утвеђивање и систематизација садржаја обрађених од
првог до четвртог разреда;

а) Правопис

11

4

Правописна правила

-употреба великог слова у
писању: имена држава и
покрајина и њихових стано вника; имена насеља(градова,
села) и њихових становника;
–писање управног и неуправног говора(сва три модела).
–наводници и заграда; писање присвојних придева
изведених од властитих
имена(-ов,-ев –ин,- ски );
-писање сугласника ј у
придевским облицима на –ски
и у личним именима и
презименима;
-писање скраћеница типа: итд,
сл, нпр, и скраћеница које
означавају имена
држава.Понављање,
увежбавање и проверавање
оспособљености ученика за
примену обрађе – них
правописих правила;
-ортоепијауочавање наглашених и
ненаглашених речи: вежбе у
изговарању акценатских
целина; вежбе за отклањање
грешака које се јављају у
говору ученика;
изговор свих сугласника и
гласовних група у складу са
књижевнојезичком нормом ч,
ћ, џ, ђ, х; -дс, -ио, као и вежбе

-употребљава вели-

ко слово приликом
писања имена
држава и места и
њихових становника; користи наводн
ике при навођењу
туђих речи; правил
но пише присвојне
придеве(-ов,-ев,-ин,
-ски,-чки, -шки);
правилно пише
гласове ћ, ч, ђ, џ ;
правилно пише суг
ласник ј у интервок
алској позицији;
правилно пише
речцу ли и речцу
не; употребљава
запету при набраја
њу
-пише јасним и
потпуним речениц
ама; варира језички
израз ( ред речи у
реченици, типови
реченица, дужину
реченице...)
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за отклањање грешака које се
јављају у говору и писању;
-уочавање диференцијалне
(дистинктивне)функције акцената у речима истог гласовног
састава, а различитог акцента;

Књиже вност

69

50

-компетенција за

Лектира - обавезни тексови
Лирика

Народна песма: Наджева се
момак и девојка
Народна песма: Јеленче
Јован Јовановић Змај:
Циганин хвали свога коња
Војислав Илић: Јесен
Десанка Максимовић:
Пауково дело
Душан Радовић: Плави зец
Драган Лукић: Друг другу
Мирослав Антић: Јуначка
песма
Бранислав Црвчевић: Мрав
добра срца
Бранко Ћопић: Мјесец и
његова бака
Стеван Раичковић: Ко да то
буде
Милован Данојлић: Тре шња
у цвету
Добрица Ерић: Свитац
пшеничар и воденичар
Љубивоје Ршумовић:
Аждаја своме чеду тепа
Избор из поезије Милована
Данојлића
Федерико Гарсија Лорка:
Луцкаста песма
ЕпикаНародна песма:

-изводи сложеније

закључке на основу
текста, обједуњујући информације из
различитих делова
дужег текста
-повезује и обједињује информације
исказане различити
тим симболичким
системима (нпр.
текст, табела,
графички приказ )
-разликује различита гледишта заступ
љена у информати
–вном тексту (нпр.
мишљење аутора
текста вс. мишљења учесника у
догађају)
-изводи сложеније
закључке на основу
текста и и здваја де
лове текста који их
поткрепљују; резимира наративни
текст
-представља текст
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учење
-естетичка
компете-нција
-комуникација
-сарадња
-дигитална

-анализа текста
-препричавање
-рецитовање
-дебата и дискусија
-квиз знања
-усмено излагање и представљање резултата
самосталног, групног или рада
у пару
-реферат
-домаћи задаци

Јетрвица адамско колено
Народна песма: Стари
Вујадин
Народна приповетка: Међед,
свиња и лисица Народна
бајка:Пепељуга
Народна
прича: Најбоље задужбине
Јанко Веселиновић: Град
Исидора Секулић: Позно
јесење јутро
Мирослав Демак: Виолина
Бранислав Нушић: Прва
љубав
Бранко В. Радичевић: Прича
о дечаку и Месецу
Бранислав Црнчевић:
Босоноги и небо
Гроздана Олујић: Олданини
вртови и друге бајке (избор)
Светлана Велмар Јанко вић:
Књига за Марка (Златно
јагње, Стефаново дрво)
Ханс Кристијан Андерсен:
Ружно паче Рене Гијо: Бела
Грива
Луис Керол: Алиса
у земљи чуда
Браћа Грим: Трнова Ружица
Антоан де Сент Егзипери:
Мали принц (одломак)
Михаел Енде: Бескрајна
прича (одломак)
ДрамаГвидо Тартаља:
Подела улога
Александар Поповић:
Пепељуга
Добрица Ерић: Чик да
погодите због чега су се
посвађала два златна брата
Допунски изборНаучнопопуларни и инфор- мативни

у одговарајућој нел
инеарној форми
(уноси податке из
текста у табелу или
дијаграм)
-процењује сврху
информативног
текста у односу на
предвиђену намену
(нпр. који од два
текста боље
описује дату слику,
да ли је упуство за
(познату) игру потп
уно и сл.)
-објашњава и вредн
ује 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)
-тумачи особине,
понашање и поступке ликова позивајући се на текст
-уочава узрочно-по
следничне везе
међу догађајима у
тексту
-тумачи идеје у
књижевноуметничк
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текстови
Милутин
Миланковић: Кроз васиону и
векове (одломак)
Михајло Пупин: Од пашњака
до научењака (одломак)
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу.

ом тексту, аргумен
тује их позивајући
се на текст

Читање текста
-читање наглас и у себи, као

увод у раѕговор о тексту;
-усмерено читање ( с предходно датим задацима): открива
ње карактеристика ликова
( поступци, речи, изглед, особ
ине) радњи, догађаја, природн
их појава и описа; уочавање је
зичко- стилских слика;
-читање усклађено с врстом и
природом текста (лирски, епс
ки, драмски, научно-популарн
новински итд.);
-подстицање ученика на вариј
ације у темпу, јачини и интон
ацији гласа и на логичко пауз
ирање при читању;
-усмерено читање у себи: брзо
схватање садржине, тражење
одговарајућих података о
лику, опису, осећањима и нач
ину њиховог приказивања;
-казивање напамет научених
поетских и прозних целина и
одломака;
-сценске импровизације.

Тумачење текста
-уочавање и тумачење

песничких слика, тока радње,

-чита текст природ

но, поштујући инто
нацију/стиха; уме
да одреди на ком
месту у тексту је па
уза, уместо логичк
ог акцента; који део
текста треба прочи
тати брже а који
спорије
-изводи једноставне закључке у вези
са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима
текста ( у различитим реченицама,
пасусима, пољима
табеле)
-раздваја битне од
небитних информа
ција;одређује след
догађаја у тексту
-успоставља везу
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главних ликова и основних по
рука у књижевном делу;
-уочавање значајних поједино
сти у опису природе ( открива
ње чулних дражи : визуелних,
акустичких, кинетичких, такт
тилних, мирисних и других );
-указивање на значајна места,
изразе и речи којима су
изазвани поједини утисци у
поетским, прозним и
драмским текстовима;
-уочавање и именовање садрж
инских целина у прозним текс
товима- стварање плана;
-запажање чинилаца који у
разним ситуацијама делују на
поступке главних јунака (спо
љашње и друштвене околно –
сти, унутрашњи подстицаји –
осећања, намере, жеље);
-уочавање и тумачење израза,
речи и дијалога којима су при
казани поступци, сукоби,
драматичне ситуације и њихо
ви узроци, решења и последице.

Књижевни појмови :
Лирика

-основни мотив и споредни
мотиви у лирској песми.
-визуелни аудитивни елеме –
нти у песничкој слици; песничка слика као чинилац композиције лирске песме.
-дужина стиха према броју
слогова-препознавање
-понављања у стиху, строфи,
песми- функција.
-персонификација као стилско

између информација исказаних у лине
арном и нелинеарн
ом тексту (нпр. про
налази део/детаљ
који је приказан на
илустрацији, у табе
ли, или на дијаграму)
-одређује основни
смисао текста и ње
гову намену
-препознаје фигура
тивно значењ у тек
сту
-изводи једноста –
вне закључке на
основу текста(пред
виђа даљи ток радње, објашњава
расплет, уочава међ
усобну повезаност
догађаја, на основу
поступака јунака/
актера закључује о
њиховим особинама, осећањима, нам
ерама и сл.)
-износи свој став о
садржају текста и
образлаже зашто
му се допада/недоп
ада, због чега му је
занимљив/незаним
љив;
-да ли се слаже/нес
лаже са поступцима ликова
-издваја делове тек
ста који су му нсја-
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средство.
–сликовитост као обележје
песничког језика.
-обичајне народне лирске
песме- основна обележја.
–лирска песма – основна обележја.

сни
-вреднује примереност илустрација
које прате текст;
наводи разлоге за
избор
одређене
илустрације

Епика

- тема и идеја у епском делу.
- фабула: хронолошки редослов догађаја, елементи
фабуле (увод, заплет, расплет)
–односи међу ликовима: основни типови (врсте) карактеризације.
–приповедач, приповедање:
дијалог, монолог, опис у
епском делу.
–прича и роман- разлике.
–роман за децу-основна обеле
жја.
Драма-ликови у драмском
делу;
ремарке(дидаскалије);
-драмска радња-начин развија
ња радње.
–драмски текстови за децу.

Језичка
култура
а) Усмено
изражавање
34

11

Основниоблициусменогипи
сменогизражавањаПрепри
чавање текста са променом
граматичког лица, са изменом
завршетка фабуле, у целини и
по деловима- по датом плану,
по заједнички и самостално
сачињеном плану.Причање
у дијалшкој форми; уношење
дијалога, управног говора у
структуру казивања по

-разликује лирску
од епске песме
-препоѕнаје риму,
стих и строфу у
лирској песми
-одређује каракте р
истичне особине,
осећања, изглед и
поступке ликова; и
односе међу ликови
ма у књижевноумет
ничком тексту
-уочава везе међу
догађајима (нпр.
одређује редослед
догађаја у књиже –
вноуметничком тек
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-пирода и
друштво
-ликовна
култура
-музичка
култура

-компетенција за
учење
-естетичка
компете-нција
-комуникација
-сарадња
-дигитална
компетенција

заједнички и самостално са
чињеном плану.
–причање према самостално
одабраној теми.
–настављање приче инспирисане датим почетком.
–састављање приче по слобо дном избору мотива.
Описивање слика које
приказују пејзаже,ентеријере,
портрете.
–описивње сложенијих
односа међу предметима,
бићима и појавама.
Извештавањео обавље ном или необављеном
задатку у школи или код
куће- у облику одговора на
питања.

Усмена и писмена
вежбања
б) Писмено
изражавање
22

5

Ортоепске вежбе:
увежбавање правилног
изговора речи, исказа,
реченица, пословица,
брзалица,загонетака, питали –
ца, краћих текстова;
-слушање звучних записа,
казивање напамет лирских и
епских текстова;
-снимање казивања и читања,
анализа снимка и вредновање.
Диктати: са допуњавањем,
изборни, слободни, контролни диктат.
Лексичке и семантичке
вежбе:-грађење речи- формирање породица речи, изнала –
жење синонима и антонима,

сту)
-разликује
приповедање од
описивања и дијало
га
-разуме фигурати –
вну употребу језика
у књижевноуметни
чком тексту

-познаје основна на
чела вођења
разговора: започи –
ње разговор,
учествује у њему и
оконча га; пажљиво
слуша своје сагово
нике
-користи форме учт
ивог обраћања
-казује текст приро
дно, поштујући инт
онацију реченице/
стиха, без
такозваног ,,певуш
ења“ или ,,скандир
ања“
-препричава изабра
ни наративни или
краћи информативни текст на основу
претходне израде
плана текста и издв
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-препричавање
-причање
-описивање
извештавање

-

уочавање семантичке
функције акцената,
некњижевне речи и туђицењихова замена језичким
стандардом; основно и
пренесено значење речи.
Синтаксичке и стилске
вежбе: састављање и писање
реченица према посматрним
предметима, слици и заданим
речима; састављање и писање
питања о тематској целини у
тексту, на слици, у филму;
писање одговора на та
питања.
-коришћење уметничких,
научно-популарних и
ученичких текстова као
подстицаја за сликовито казивање.
–уопштено и конкретно казивање, промена гледишта
-уочавање и отклањање безначајих појединости и
сувишних речи у тексту и
говору.
–отклањање празнословља и
туђица, нејасности и двосмислености
-увежбавање технике израде
писменог састава: анализа
теме, одређивање њеног
тежишта; посматрање, уочава
ње и избор грађе, распоређи –
вање појединости; елементи
композиције.
Обавезни задаци
–осам домаћих писмених
задатака и њихова анализа на
часу

ајања значајних делова или
занимљивих детаља
-самостално(својим
речима) описује и
прича на зада-ту
тему: држи се теме,
јасно структу ира
казивање( увод ни,
средишњи и зав
ршни део казива –
ња) добро распоређ
ујући основну инфо
рмацију и додатне
информације
- на занимљив
начин почиње и
завршава своје
прича-ње
-у кратким цртама
образлаже неку сво
ју идеју
-брани своју тврдњу или став
-пише јасним,
потпуним, добро
обликованим речен
ицама; користи
разноврсне
синтаксичке констр
укције, укључујући
и сложене
-јасно структурира
текст текст( уводни
средишњи и заврш
ни део текста); доб
ро распоређује
основну информац
ију и додатне инфо
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-четири школска писмена зада
тка писана ћирилицом и латиницом по два у првом и дру –
гом полугодишту, један час за
израду и два часа за анализу
задатака и писање побољшане
верзије састава.

Наставне методе
-дијалошка
-монолошка
-вербална
-текстуална
-илустративна
-илустративно демонстративна
-метода писаних радова
-драматизација
-решавање проблема
-кооперативна
-интерактивна
-метода реферисања
-амбијентална
-стрип
-учење путем открића
-игровне активности
-пројектна

рмације унутар тек
ста и пасуса
-прилагођава језичко- стилски израз
типу текста
-саставља кратак
експозиторни текст
–користи богат
фонд речи ( у одно
су на узраст )
-издваја пасусе

Начин остваривања програма
Облици рада
-индивидуални
фронтални
групни
рад у пару

Наставна средства
-
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-уџбеници
приручници
-слике за
говорне и писмене вежбе
наставни листићи на три нивоа
-наставни листићи ѕа групни рад и рад у пару
-лаптоп
-дечји
часопис
-књиге за
лектиру
-репродукције
( портрети, пејзажи...)
-енциклопедије
-ЦД -плејер

Енглески језик
Разред
Четврти

Циљ

Задаци

Предмет
Енглески језик
Ученици су
-способни да комуницирају на енглеском језику на основном нивоу
-имају позитиван однос
према страном језику, различитим културама и обичајима
-стичу основне
вештине комуникације
-развијају
способности исправног изговора, слушања са разумевањем, креирања основних модела реченица,
-формирају основни вокабулар који ће даље развијати
-усвајају
језик кроз природну и спонтану комуникацију
Ученик треба да:
препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију;
разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације;
разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа;
препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима;
поштује правописне знаке приликом читања;
разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама;
разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при сопственом говору и читању;
даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;
описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама;
репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице;
са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са конкретном ситуацијом;
размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену;
учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.)
препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи одговоре;
поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим текстом или
визуелним подстицајем;
пише личне податке (име, презиме и адресу); прави спискове са различитим намерама (куповина, прослава
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Теме/области

1.
2.
3.
4.
5.
6.

About me
People
Environment
Shopping
Free time
Stories

рођендана, обавезе у току дана...)
допуњава честитку;
препознаје основне граматичке елементе;
користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости);
разуме везу између сопственог залагања и постигнуће у језичким активностима.
Исходи
Начин
праћења/оцењивања
Укупно Часови
Садржаји
Међупредметне
Корелација
ученика
часова обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
препознају
и
Компетенција
72
21
- Представљање
именују ликове
за учење,
себе
и из уџбеника;
Комуникација,
- знају да се
поздрављање
представе,
Одговоран
других, бројеви и користе
однос
према -активност на часу
боје, постављање формалне и
- домаћи задаци
околини,
питања и давање неформалне
-усмено одговарање
Решавање
одговора
о поздраве;
- изговарају,
-диктати
проблема,
Српски
годинама, школа читају и пишу
-писмене провере
Сарадња,
и
школски речи којима се
језик,
- формативно
именују играчке,
Дигитална
прибор,
ликовна
боје и бројеве до
праћење
култура,
- Давање
и 20;
- самооцењивање
- препознају,
музичка
извршавање
- вршњачко
именују,
култура,
наредби,
прочитају и
оцењивање
животиње,
око
напишу речи које свет
природа,
људи, се односе на
нас,
(писмене
провере
предмете из
занимања,
математика;
учионице;
ће бити одржане у
послови,
-именују,
току радних недеља
- Осећања, изглед, прочитају и
2, 6, 12, 20, 26,31 и
речи које
морска створења, напишу
се односе на боје
37).
радње
и - разумеју кратке
приче која се
способности,
на тему;
- Делови лица и односи
- кажу / напишу
тела, породица, шта неко уме / не
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-

-

просторије у кући
и
намаштај,
играчке,
Храна,
хронолошко
време, у граду,
музички
инструменти
и
бројеви од 11 до
20,
Одевни предмети,
радње, дани у
недељи,
метеоролошко
време;

уме да уради
- именују /
напишу речи које
се односе на
чланове породице
- описују како
неко изгледа;
- користе глаголе
у императиву
(потврдно и
одрично);
- користе
присвојне
придеве да говоре
/ питају коме
нешто припада;
- питају и казују
где се нешто
налази;
- именују,
прочитају и
напишу речи које
се односе места/
установе у граду
- изговарају,
читају и пишу
бројеве до 100,
- говоре шта желе
/ не желе
- препознају,
именују,
прочитају и
напишу речи које
се односе на
храну / прибор за
јело;
- разликују и
правилно
употребљавају
бројиве и
небројиве
именице;
- говоре / пишу о
ономе што воле/
не воле и
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говоре о
спортовима и
правилима
понашања
- препознају,
именују,
прочитају и
напишу описне
придеве
- користе придеве
у компаративу и
суперлативу
- користе глаголе
( правилне и
неправилне) у
прошлом времену
и препричају
кратке догађаје из
прошлости
- говоре о својим
плановима за
одмор током
распуста

Наставне методе
Монолошка, демонстративна, дијалошка,
визуелна, игра улога, кооперативна,
пројектна, партиципативна;

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални,индивидуални,рад у групи, рад
у паровима, самосталан рад ученика;
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Наставна средства
Smart Junior IV – уџбеник за енглески језик за
IV разред основне школе,
Smart Junior IV– радна свеска са ЦД-ом за
енглески језик за IV разред основне школе,
Рачунар

Математика
Разред
четврти

Предмет
МАТЕМАТИКА

Циљ

Да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи
ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање
математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет
и свестраном развитку личности ученика.

Задаци

Теме/об
ласти

1. Скуп
природн
их
бројева

-

успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему;
упознају скуп природних бројева;
науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе;
умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција;
упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на примерима);
примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских олакшица;
знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција;
знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу природних бројева;
успешно решавају задатке дате у текстуалној форми;
упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз коришћење одговарајућих термина;
знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра;
упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине квадрата, правоугаоника, квадра и коцке.

Уку
пно
часо
ва

Час
ови
обра
де
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50

Садржаји
(обавезни/преп
оручени)
Писање и
читање
природних
бројева у
декадном

Исходи

-примењује својства природних бројева у решавању
проблемскихзадатака.
- зна својства операција сабирања и одузимања и примењује
их
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Корела
ција

Међупред
метне
компетен
ције

Српски компетен
језик ција за
учење
Ликов

Начин
праћења/оце
њивања
ученика
(*Време
писаних
провера)
- бројчано
сумативно
оцењивање
-праћење

систему.
Бројевна
полуправа.
Разломци облика
b a (а < b, b 
10). Рачунске
операције у
скупу природних
бројева и њихова
основна својства
(изражена
формулом).
Зависност збира,
разлике и
производа од
чланова. Изрази
са више
операција.
Једначине и
неједначине
раније упознатих
облика.
Решавање
текстуалних
задатака.

2.
Мерење

- рачуна бројевну вредност израза са више операција,
поштујућиприоритет. решава сложеније проблемске задатке
дате у текстуалној форми
- одређује решења неједначине са једном операцијом е да
прочита, формално запише и графички прикаже разломак а/b
b<10, а<b)

на
култур
е
Приро
да и
душтв
о

комуника
ција
дигитална
компетен
ција
решавање
проблема
сарадња

активности и
залагања
ученика на часу
- формативно
праћење
самооцењивање
- вршњачко
оцењивање
-

Контролне
вежбе ( 6.,
10., 12.,16.,
17., 20., 29.,
35., 37., 38.,
недеља)
Писмени
задаци ( 10.,
18., 28., 38.
недеља)
петоминутне
провере
-домаћи
задаци
-израда
модела
-усмена
провера

- претвара јединице за мерење површине из већих у мање.
-рачуна обим троугла, квадрата и правоугаоника
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и мере
10

4

Мере за
површину

- зна јединицезавреме (секунда, минут. сат, дан, месец,
година, век) и претвара
изједнејединицеудругуипоредивременскеинтервалеусложениј
имситуацијама
- претварајединицезамерењезапреминетечности
- претвара јединице за мерење масе
рачунаобимиповршинусложенихфигурауравникадасупода
цидатиуистиммернимјединицама

3.
Површи
на

30

12

Површина
правоугаоника и
квадрата.
Површина коцке
и квадра.

рачуназапреминукоцкеиквадракадасуподацидатиуистиммер
нимјединицама
рачуназапреминукоцкеиквадракадасуподацидатиуистиммер
нимјединицама

Наставне методе
Дијалошка
Монолошка
Писани рад
Рад на тексту
Илустративно-демонстративна
Кооперативна
Партиципативна
Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални
Индивидуални
Рад у пару
Групни
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Наставна средства
Уџбеник, слике, модели квадра и коцке, прибор
за цртање, плакати, дрвене боје, шестар, картон,
лепак, маказе, радна свеска, наставни листићи,
креде у боји, рачунар, пројектор

Природа и друштво
Разред
четврти
Циљ

Задаци

Теме/области
1)Моја
домовина – део
света
2) Сусрет са
природом
3) Истражујемо

Предмет
Природа и друштво
Циљ наставе предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање
способности за одговоран живот у њему
-развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова
-развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове
повезаности
-развијање основних елемената логичког мишљења
-развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења
-оспособљавање за самостално учење и проналажење информација
-интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва
-стицање елемената научне писмености и стварање основа за даље учење
-усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и дограђивања
-развијање еколошке свести и навика здравог живљења
-оспособљавање за сналажење у простору и времену
-разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама
-чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину
Исходи
Начин
Међупре
праћења/оцењивањ
Укупно Часови
Садржаји
дметне
Корелација
а ученика
часова
обраде
(обавезни/препоручени)
компетен
(*Време писаних
ције
провера)
11
7
Моја домовина део света
-зна име, обележја
Унутар
Компете - бројчано сумаивно
-Основне одреднице
и симболе државе у предмета
нција за оцењивање
-праћење активности и
државе (територија,
којој живи
Српски језик
учење
залагања ученика на
становништво, симболи...). -показује своју
Музичка
Одговорн часу
-Основне одреднице
државу на карти
култура
о учешће - посматрање
17
10
државе Србије (територија, Европе и
Ликовна
у
границе, становништво,
Балканског
култура
демократ Презентација
10
6
главни град...).
полуострва
Народна
ском
Реферати
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природне
појаве
4) Рад, енергија, 13
производња и
потрошња
5) Осврт уназад
- прошлост

21

8

13

-Развој модерне српске
државе (период 19. и 20.
века).
-Стратешки положај
Србије – фижичко
географски и саобраћајно –
географски
-природно – географске
одлике Србије: рељеф,
воде и клима наше
домовине.
-Угрожена и заштићена
подручја у Србији
(национални паркови,
резервати и споменици
природе).
Становништво Србије:
природно кретање
становништва; структуре
становништва.
-Грађење демократских
односа (упознати правила
која регулишу узајамна
права и обавезе државе и
грађана).
-Очување националног
идентитета и уграђивање у
светску културну баштину
(неговање идентитета,
развијање толеранције и
свести о припадности
мултиетничком,
мултикултуралном и

-препознаје и
традиција
показује облике
Чувари
рељефа на карти
природе
Србије
-зна појам речног
слива, именује реке
које припадају
одређеним
сливовима
-сналази се на
карти Србије
-примењује стечена
знања о рељефу и
водама Србије
-зна појам, врсте и
карактеристике
климе у Србији
-зна права и
обавезе становништва Србије
-наводи поделу
живих бића на
царства
-уочава и
класификујебиљке
-разуме
прилагођавање
биљака разликује
поједине групе
животиња и разуме
адаптацију
-разуме значење
појма угрожена
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друштву
Одговора
н однос
према
околини
Одговора
н однос
према
здрављу
Комуник
ација
Сарадња
Дигиталн
а
компетен
ција

Учешће у
експерименту
Усмена провера
Писмена провера
( 7., 15., 20., 25., 29.,
35., 38. недеља)
-процена
ангажованости у
пару и групи

мултиконфесионалном
свету).
-Ми смо деца једног Света.
-Конвенција о правима
детета (ОУН, УНИЦЕФ,
УНЕСКО, САВЕТ
ЕВРОПЕ „Радост
Европе“...).

врста и набраја
угрожене биљке и
животиње
-познаје правила
понашања у
заштићеним
подручјима живог
света у Србији
-зна основне
Сусрет са природом
карактери-стике
Биљни и животињски свет шуме као станишта
у Србији
-зна основне
-Груписање живог света на карактери-стике
основу сличности и
воде као станишта
разлика (подела на
-зна основне
царства).
карактери-стике
-Флора наше земље (значај, ливада и пашњака
типичне, ретке и угрожене као станишта
биљке; разноврсност,
-именује
богатство, заштита,
националне
ревитализација).
паркове
-Фауна наше земље (значај, -уочава особине,
типичне, ретке и угрожене сличности и
животиње; разноврсност,
разлике човека и
богатство, заштита,
царства животиња
ревитализација).
-усваја основна
-Домаће животиње и гајене правила здравог
биљке (значај, потребе и
живота
могућности; потенцијали
-развија
за производњу здраве
толеранцију према
хране).
различитим
-Природне појаве,
људима и
прилагођавање:
одговоран однос
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посматрање, запажање,
праћење и бележење на
различите начине неких
адаптивних промена и
понашања (рађање,
цветање, плодоношење,
лињање – митарење,
сеобе...).
Човек део природе
-Човек, део природе –
свесно и друштвено биће
-спознаја себе, уочавање
полне различитости.
-Основи здравог живљења
– како могу да утичем на
квалитет живота (исхрана,
хигијена, одевање,
становање, здравствена
култура...).
-Одговоран однос према
себи и другима.

према животној
средини
-уочава, именује и
разликује природна
богатства и изворе
енергије у Србији
-разуме појам
обновљиви и
необновљиви
извори енергије
-уочава везу
између природних
богатстава и
делатности људи
-разуме појам
кретања, силе и
гравитације
-уочава разликује и
именује различите
врсте кретања
-усваја појам
клатна и уочава
Истражујемо природне
осциловање као
појаве
врсту кретања
-Истраживање и оучавање
-разуме појам
узрочно – последичних
електрична струја,
веза, издвајање параметара, проводник,
њихов међусобни однос –
изолатор
оглед.
-уочава магнетизам
-Испитивање својстава
-примењује знања о
материјала.
електрицитету и
-Промене материјала
магнетизму
-где све запажамо и
-примењује стечена
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користимо оно што смо
научили о различитим
облицима кретања,
електричним појавама,
магнетима, светлосним
појавама, различитим
својствима и променама
материјала.
Рад, енергија, производња,
потрошња
-Свесна активност човека
-Утицај природних и
друштвених фактора на
живот и рад људи.
-природна богатства и
њигово коришћење
(ресурси, производи,
рециклажа...).
-Ресурси: воде, горива,
руде и минерали...
-Природне сировине –
примена: (кухињњска со,
гипс, мермер...).
-Прерада природних
сировина (добијање
метала, папира...).
-Прерада воде и добијање
здраве хране.
-Сунце, ваздух, вода –
обновљиви извори
енергије.
-Угаљ, нафта, гас –

знања о светлости
и звуку
-именује и
разликује
материјале
-разликује и
именује смеше и
растворе
-препознаје
запаљиве
материјале
-примењује стечена
знања о
материјалима,
смешама и
растворима
-разуме појам
историјски извори
и лента времена
-препознаје
историјске
личности Србије
-зна узрок распада
српског царства
-именује културне
споменике
средњевековне
Србије
-разликује фреску
од иконе
-примењује стечена
знања о прошлости
Србије
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необновљиви извори
енергије.
-Делатности људи у
различитим крајевима
Србије.
-Производња и услуге,
пласман и тржиште,
понуда и потражња,
трговина и потрошња.
-Рад, производња,
потрошња и одрживи
развој.
Осврт уназад – прошлост
-трагови прошлости
-временска лента
-лоцирање догађаја –
датума.
-Хронологија различитих
научних открића пр. из
области медицине у
прошлом веку.
-Начин живота у средњем
веку.
-Прошлост српског народа
(сеобе Срба, простор на
коме су срби живели, Први
и Други српски устанак...).
-Уочити везу између
историјских збивања у
свету и код нас (Први и
Други светски рат...).
-Стварање што

-зна облике отпора
Срба за време
владавине Турака
-разуме појмове:
хајдук, харамбаша,
ускок, данак у
крви, харач, кулук,
јатак
-зна догађаје и
личности везане за
Први српски
устанак
-зна догађаје и
личности везане за
Други српски
устанак
-примењује стечена
знања везана за
устаничку Србију
-зна догађаје и
личности везане за
Други светски рат
-примењује стечена
знања о Другом
светском рату
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објективније слике о
догађајима из прошлости
коришћењем различитих
историјских извора.

Наставне методе
-дијалошка
-монолошка
-илустративна
-демонстративна
-посматрања
-решавање проблема
-текстуална
-писаних радова
-експериментална
-кооперативна
-интерактивна
-истраживачка
-пројектна
Примена ИКТ
партиципативна

Начин остваривања програма
Облици рада
-индивидуални
-фронтални
-у пару
-групни
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Наставна средства
-уџбеник
-радна свеска
-ЦД
-плакат
-карта Европе
-карта Србије
-глобус
-енциклопедија
-фотографије
-наставни листићи
-текстови
-кратки филмови
-апликације (животиње, биљке...)
-материјал за огледе
-магнети разних облика
-предмети од различитих материјала
-батеријска лампа
-предмети који производе звук
-делови биљака
-пано
-тест
-Хербаријум
- Рачунар
-Пројектор

Ликовна култура
Разред
Четврти
Циљ

Задаци

Предмет

Ликовне културa
Циљ васпитно-образовног рада унастави ликовне културе јесте дасеподстиче и развија учениково стваралачко
мишљење и деловање у складу са демократским опредељењемдруштваикарактеромовогнаставногпредмета.
–
наставаликовнекултуреимазадатакда
развијаспособностучениказаопажање
облика,величина,светлина,боја,положајаобликауприроди;
– да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођењеувизуелномишљење;
–стварањеусловазаразумевањеприроднихзаконитостиидруштвенихпојава;
–стваратиусловедаученицинасвакомчасуупроцесуреализацијесадржајакористе
техникеисредстваликовновизуелногизражавања;
– развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене
уметности;
–
развијати
ученикове
потенцијале
у
области
ликовности
и
визуелности,
те
му
помагатиусамосталномизражавањукоришћењемпримеренихтехникаисредстава;
–развијатиљубавпремавредностимаизраженимуделимасвихобликауметности;
–даствараинтересовањеипотребузапосећивањеизложби,галерија,музејаичување културнихдобара;
–да осетљивостзаликовнеи визуелневредностикојустичуунаставиученици примењујуурадуиживоту;
–развијатисензибилитетзалепописање;
–развијатимоторичкеспособностиученика
.
Оперативнизадаци
Ученицитребада:
–разликујуиповезујудводимензионалнеитродимензионалнеоблике;
– градеискустваикритеријумепремазахтевимапрограма,ликовнихуметностии ликовнихпојава уживоту;
–усвојезнањаобоји,ликовнимтехникамаикреативнопрактичнорадесаодносимабоја;
–ускладеликовнирадсадругиммедијима(звуком,покретом,литерарним иизразом сценскимамбијентима);
–препознајуликовнетехнике.

Исходи
Теме/области

Укупно
часова

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/препоручени)
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Корелација

Међупредмет
не
компетенције

Начин
праћења/оцењив
ања ученика
(*Време

писаних
провера)

Колаж, фротаж,
деколаж и
асамблаж
(површински и
тродимензионалн
и колаж)

10

6

1.Колаж(дводимензионални–
површински колаж)
Појмови:колаж,фротаж,деколаж,асамб
лаж
2.Фротаж (површинске игре)
3.Деколаж(наслојавање,доцртавање,до
сликавање...)
4.Асамблаж(тродимензионални
колаж,инсталације,проширени
медији...)

Усвајају
појам колаж
фротаж,
деколаж и
асамблаж
и примењују
знање кроз
практичне
радове

-изложба радова

Компетенција
за учење
Естетичка
компетенција

Везивање облика
у
тродимензионално
м простору и у
равни

10

6

Компоновање апстрактних облика у
простору према положеној, косој или
усправној линији
Организација бојених облика у

односу на раван у простору.
Организација тродимензионалних
облика у простору и на равни.
Појмови: акварел, пастел, темпера.
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-Сумативно
оцењивање
формативно
праћење

и
Српски
језик,
Комуникација
математика
Природа и
-праћење
Сарадња
друштво
ангажовања у раду
музичка
у пару и групи
Одговоран
култура
однос према -самооцењивање и
околини
вршњачко

Дигитална
Организује
тродимензион
алне облике у
простору и
равни,
површинске
облике у боји,
компонује
облике према
положеној
косој и
усправној
линији, везује
обле и
рогљасте
облике и

-анализа и процена
радова

оцењивање

-изложба радова

Компетенција
за учење

-анализа и процена
радова

Српски
-Сумативно
језик,
Естетичка
оцењивање
и
математика
компетенција
формативно
Природа и
праћење
друштво
Комуникација
музичка
-праћење
култура
ангажовања у раду
Сарадња
у пару и групи

Одговоран

-самооцењивање и

представља
их кроз цртеж

Карактеристике акварел технике

Сликарски
материјали и
технике

Основне и
изведене боје

10

6

Карактеристике пастелних
боја и креда у боји (суви
пастел и воштани пастел)

Карактеристике темпера боја
Појмови: материјали и технике.

10

6

Црвена+ жута= наранџаста
Црвена+ плава= љубичаста
Жута+плава=зелена
Појмови:основне боје,изведене боје
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Упознаје
пастел
технику,
акварел
технику и
примењује их
у раду
- Упознаје и
примењује
технику
темпера на
илустровању
музичке
композиције,
користи
различите
сликарске
технике и
материјале
Уочава начин
добијања
изведених
боја, и
примењује у
сликањуусваја појам
нових топлих
и хладних
тонова о
слика на
задату тему,
- Слика на
стакленим

однос према
околини
Дигитална

Компетенција
за учење

вршњачко
оцењивање

-изложба радова
-анализа и процена
радова

Естетичка
Српски
компетенција -Сумативно
оцењивање
и
језик,
формативно
математика Комуникација
праћење
Природа и
друштво
Сарадња
-праћење
музичка
ангажовања у раду
култура
Одговоран
у пару и групи
однос према
-самооцењивање и
околини
вршњачко
оцењивање

-изложба радова

Српски језик,
математика
Природа и

друштво
музичка
култура

Компетенција
за учење

-анализа и процена
радова

Естетичка
компетенција

-Сумативно
оцењивање
формативно
праћење

Комуникација
Сарадња

и

-праћење
ангажовања у раду

површинама
користећи
иведене боје
и њихов
контраст

Линија, површина,
волумен, боја,
простор

Амбијент –
сценски простор

22

10

14

6

1. Линија–простор
2. Површина–простор
3.Волумен–простор
4. Боја–простор
5. Линија,површина,волумен,боја–
простор
Појмови:волумен

1.Идејна решења за израду маски
2.Израда маски
3. Израда сцене
4. Предлог за кореографију, музику,
костим
5. Израда сцене
6. Реализација по групама или у
целини
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Именује
облике и
материјале,
компонује их
практично
- Уочава
природне
облике и
ликовно их
представља,
- представља
површину,
простор и
боју
-Уочава и
престаља
простор
одговарајући
м бојама,
- користи
меке
материјале за
обликовање
животиња
- Израђују
маске, лутке и
костиме за
представу
користећи
различите
материјале
-Припремају
представу и

Одговоран
однос према
околини

у пару и групи
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање

Компетенција
за учење
Естетичка
компетенција

-изложба радова
-анализа и процена
радова
-Сумативно
оцењивање
формативно
праћење

и
Српски
Комуникација
језик,
математика
Сарадња
Природа и
-праћење
друштво
Одговоран
ангажовања у раду
музичка
однос према у пару и групи
култура
околини
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање
.

Српски
језик,
математика
Природа и
друштво
музичка
култура

-изложба радова

Компетенција
за учење
Естетичка
компетенција

-анализа и процена
радова
-Сумативно
оцењивање
формативно

и

Појмови: амбијенти сценски простор

сценски је
приказују

Комуникација праћење
Сарадња
Одговоран
однос према
околини

Наставне методе
Демонстративна, аналитичко посматрање,
разговор, усмено излагање, рад са текстом
ликовни сценарио и истраживачка, метода
практичних радова, примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, групни, рад у пару,
индивидуални
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-праћење
ангажовања у раду
у пару и групи
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање

Наставна средства
Природни облици, предмети, дијапозитиви,
фотографије, репродукције, уџбеник,
мултимедијална презентација, онлајн извори,
табла, бим пројектор и лаптоп, блок

Музичка култура
Разред
четврти
Циљ

Задаци

Теме/области
1. Извођење
музике
а) певање
б) свирање
2. Слушање
музике
3. Стварање
музике

Предмет
Музичка култура
-развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности
-оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања
-развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других народ
-неговање способности извођења музике (певање/свирање)
-стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука
-подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање
музике)
-упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа
-развијање критичког мишљења
-упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности
Начин
Међупредмет праћења/оцењивања
Укупно Часови
Садржаји
Исходи
Корелација
не
ученика
часова обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
26
16
- пева песме по Унутар
Посматрање
Извођење музике
а) Певање
слуху
предмета
-праћење општег
Компетенција
-Певање песама (учење по - усваја појам ц Српски
ангажовања и
за учење
слуху и учење песме са
дур лествице,
активности ученика
језик
нотног текста) различитог именује и
Усмене провере
Ликовна
Естетичка
компетенција
садржаја и расположења,
записује тонове култура
-певање
8
4
традиционалне и
- пева песме уз
Природа и
-свирање
Комуникација
-тактирање
уметничке музике, које су инструменталн друштво
примерене гласовним
у пратњу
-слушање
Математик
Сарадња
2
1
могућностима и узрасту
поштујући
а
- сумативно
ученика. Пожељно је
динамичке
Народна
оцењивање
повезивање садржаја
традиција
- формативно
ознаке
песама са садржајима
- пева песме
Чувари
праћење
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осталих наставних
предмета (ученици и
школа, годишња доба,
празници и обичаји,
завичаји и домовина,
природа и околина,
животиње...)
-Певање и извођење
музичких игара (игре уз
покрет, дидактичке игре).
-Певање наменских
песама као звучна
припрема за поставку
музичке писмености
б) Свирање
-Свирање пратње за
бројалице, песме, игре на
ритмичким дечјим
инструментима
-Свирање песама на
мелодијским
инструментима Орфовог
инструменталијума
Слушање музике
-Слушање вокалноинструменталних
композиција за децу и
кратких инструменталних
композиција различитог
садржаја, облика и
расположења као и
музичких прича.
-Слушање народних

солмизацијом
- Слуша и
препознаје
композиције
- слуша и
илуструје
музичку
композицију
- слуша и пише
имресије о
композицији
- Пише химну
свог одељења
- Компонује
- смишља
мелодију на
задати текст
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природе
Физичко
васпитање

- ангажовање у раду
у пару и групи
- вршњачко
оењивање
- самооцењивање
Стваралачки рад
-музичка питања и
одговори
-импровизације
ритма, игре, покрета
на одређену музику
-ритмичке допуњалке
-мелодијске
допуљалке
Тестови
-пригодни тестови
музичке писмености
20. недеља
38. недеља

песама и игара
У слушаним примерима
препознати различите
тонске боје, различит
темпо, динамичке разлике,
различита расположења на
основу изражајних
инструмената, као и
композицију коју су
слушали, а на основу
карактеристичног
одломка. Оспособљавати
ученике да уоче вредности
и улогу музике у
свакодневном животу.
Стварање музике
-Ритмичким и звучним
ефектима креирати
једноставне пратње за
бројалице, песме, приче,
стихове, музичке игре
користећи притом
различите изворе звука
(глас, Орфов
инструменталијум).
-Креирање покрета уз
музику коју певају или
слушају ученици
-Смишљање музичких
питања и одговора,
ритмичка допуњалка,
мелодијска допуњалка,
мелодијска допуњалка са
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потписаним текстом,
састављање мелодије од
понуђених двотактних
мотива.
-Импровизација мелодије
на задати текст
-Импровизовање дијалога
на мелодијским
инструментима Орфовог
инструменталијума.

Наставне методе
-дијалошка
-монолошка
-писана
-текстуална
-демонстративна
-илустративна
-слушање музике
-извођење музике

Начин остваривања програма
Облици рада
-фронтални
-индивидуални
-у пару
-групни
-радионица
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Наставна средства
-уџбеник
-радна свеска
-ЦД
-музички инструмент
-дечји инструменти
-металофон
-илустрација-слика
-пано
-картице

Физичко васпитање
Разред
IV

Предмет
физичко васпитање

Циљ

Циљ: физичког васпитања је задовољавање потреба ученика за кретањем, допринос повећању адаптивне и
стваралачке способности у савременим условима живота и рада, развијање физичке културе неопходне ради
очувања здравља и стварања трајне навике да се физичко вежбање угради у свакодневни живот и културу
живљења.

Задаци

Задаци наставе физичког васпитања јесу:
▪стимулисати телесни развитак повећања снаге мишића даљим развојем способности;
▪подмирити примарни биотички мотив изражен у потреби за кретањем, игром и борбом;
▪утицати на развој моторичких способности, а посебно на развој брзине, координације, гипкости и
експлозивности које се манифестују свесним и самосталним управљањем, својим кретањем;
▪повезати моторичке задатке у целину али без стварања крутих моторичких аутоматизама;
▪задовољити потребе за афирмацијом, али и сузбијање тенденције прецењивања властитих способности услед
недовољно развијене самокритичности ученика и ученица;
▪развијати способности за посматрање, доживљавања и стварања естетских вредности (лепота кретања, лепота
спортске игре и лепота природе);
▪уводити ученике и ученице у организовани систем припрема за игре, сусрете и манифетације;
Исходи

Теме/области

Укупно
часова

Часови
обраде

1. Атлетика
34

14

Садржаји
(обавезни/препоручени)
Уводни час-упознавање
наставних садржаја;
Техника трчања-ниски старт;
Техника трчања-ниски старт;
Брзо трчање кроз убрзање ( 2
до 3 убрзања на 40 метара);
Брзо трчање кроз убрзање ( 2
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Корелација
- Користи
ниски старт
при трчању
- развија
брзину
кретања при
трчању

- Унутар
предмета

Међупредметне
компетенције

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
Праћење
Посматрање

Математика
- Свет око
нас
- Ликовна

Мерење

до 3 убрзања на 40 метара);
Бацање лоптица удаљ јачом и
слабијом руком из места и
залета;
Техника брзог трчања и
високи старт(60м);
Техника брзог трчања и
високи старт(60м);
Крос трчање-јесење трчање;
Полигон препрека са
различитим облицима
кретања;
Скок увис-прекорачна
техника;Ходање и трчање по
ниској греди
Ходање и трчање по ниској
греди;Високи старт и
истрајно трчање као
припрема за крос;
Високи старт и истрајно
трчање као припрема за
крос;Трчање на 500 м
дечаци,на 400 м девојчице
Антропометријско мерење
Мерење физичких
способности - „чунасто
трчање“
Скок удаљ из места
Бацање медицинке;
Одбијање лопте о зид;
Издржај у згибу;
Брзо трчање на 40 метара;
Истрајно трчање
Додавање лопте ногом у пару
без
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- усваја
технику
високог
старта
- трчи на 60
метара

култура
- Музичка
култура
- Физичко
васпитање
- Лепо
писање
- Чувари
природе

Компетенција за
учење
Естетичка
компетенција
Комуникација
Одговоран
однос према
здрављу

Индивидуална
демонстрација
задатих вежби
Практично извођење вежби, задатих кретних задатака

Сарадња

Праћење

2. Вежбе на
справама и на
тлу

18

8

заустављања(дечаци);Игре са
додавањем лопте руком
(девојчице)
Скок удаљ-згрчна техника
Скок удаљ-згрчна техника
Бацање лоптица удаљ јачом и
слабијом руком из места и
залета;
Прескакање дугачке вијаче
Прескакање дугачке вијаче
Прескакање дугачке вијаче
Прескакање дугачке вијаче;
Став о шакама
Став о шакама
Вис узнето на дохватним
круговима(
дечаци);Комплекс вежби
обликовања уз музичку
пратњу (девојчице )
Вис узнето на дохватним
круговима(
дечаци);Комплекс вежби
обликовања уз музичку
пратњу (девојчице )
Вежбе на тлу-састав
Вежбе на тлу-састав
Полигон препрека са
различитим облицима
кретања;Полигон препрека са
различитим облицима
кретања;
Ходање и трчање по ниској
греди;
Слободан састав на греди;
Мачији скокови и скок
маказице;
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Посматрање
- изоди колут
„напред“ и
„назад“
- примењује
летећи колут у
игри

Мерење
Индивидуална
демонстрација
задатих вежби
Практично извођење вежби, задатих кретних задатака

Праћење
Посматрање
Мерење
- изводи

Индивидуална

Мачији скокови и скок
маказице;
Галоп и дечији поскок кроз
вијачу;Колут напред и назад
Колут напред преко лопте до
чучња;
Колут напред преко лопте до
чучња;
Спојени колут напред до
чучња и колут назад;
Спојени колут напред до
чучња и колут назад;Прескок
– разношка;
Прескок – разношка;
Прескок – разношка;Летећи
колут;
Летећи колут;

ритмичке
вежбе
обручем
- усваја
почетне
кораке
валцера

демонстрација
задатих вежби
Практично извођење вежби, задатих кретних задатака

Праћење
Посматрање
Мерење

3. Ритмичка
гимнастика и
народни
плесови

4. Основи

10

4

Српско коло „Моравац“;
Српско коло „Моравац“;
Српско коло
„Моравац“;Галоп и дечији
поскок кроз вијачу;Ритмичке
вежбе обручем;
Ритмичке вежбе обручем;
Ритмичке вежбе
обручем;Валцер корак;Народна игра из краја
„Србијанка“
Народна игра из краја
„Србијанка“;
- усвајају
Додавање лопте разним
теоријска
деловима
знања о
стопала(дечаци);Балансирање елементима
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Индивидуална
демонстрација
задатих вежби
Практично извођење вежби, задатих кретних задатака

тимских игара

41

18

лоптом у положају
одручења(девојчице)
Додавње и заустављање
лопте разним деловима
стопала (дечаци);Слободно
кретно изражавање лоптом
(девојчице)
Додавње и заустављање
лопте разним деловима
стопала (дечаци);Слободно
кретно изражавање лоптом
(девојчице);Вођење лопте
ногом у кретању правом
(дечаци); Између две ватре
(девојчице)
Вођење лопте ногом у
кретању вијугаво (дечаци);
Плесне игре
(девојчице);Шутирање лопте
у разне циљеве из места и
кретања
Фудбал-додавање и
заустављање лопте
појединим деловима стопала(
дечаци ); Одбијање у кругу
на „одбојкашки“ начин (
девојчице);Фудбал-додавање
и заустављање лопте
појединим деловима стопала(
дечаци ); Одбијање у кругу
на „одбојкашки“ начин (
девојчице);Додавање лопте
прстима
Додавање лопте преко ниске
мреже
Додавање и пребацивање
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игара
- усвајају
правила и
практично их
примењују
кроз тимске
игре

лопте прстима
Основне технике одбојке
Основне технике одбојкеигра две екипе;Штафетне и
елементарне игре по избору
ученика;Штафетне игре
лоптом и колутом напред
Елементарне игре са трчањем
и гађањем у
циљ;Елементарне игре са
прескакањем;Основне
технике хватања и додавања;
Шутирање руком из места и
вођења;
Рукомет;
Рукомет;
Рукомет;Елементарне игре са
лоптом
Вођење лопте у фудбалу у
слеђењу и ометању пара
(ученици). Ритмичке вежбе
обручем (ученице)
Утврђивање елементарне
технике фудбала ( дечаци );
Ритмичке вежбе обручима (
девојчице )
Одузимање лопте ( дечаци ) ;
Ритмички, креативни плес (
девојчице )
Варање – дриблинг у пару;
Ритмички састав обручима
Фудбал – игра две екипе;
Ритмички састав
обручима;Кошарка;
Кошарка;
Кошарка – игра две екипе;
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- разумеју
важност
кретања,
физичког
вежбања и
игре за
здравље
човека

Праћење
Посматрање
Мерење
Индивидуална
демонстрација
задатих вежби

Одбојка - игра две екипе
Одбојка - игра две
екипеЕлементарне игре
Штафетне и елементарне
игре по избору ученика
Штафетне и елементарне
игре по избору ученика;
5. Здравствено
васпитање

Практично извођење вежби, задатих кретних задатака

Издржај у згибу:
5

2
Трчање на 500 м дечаци,на
400 м девојчице
Антропометријско мерење
Мерење физичких
способности - „чунасто
трчање“
Скок удаљ из места
Бацање медицинке
Одбијање лопте о зид
Издржај у згибу
Брзо трчање на 40 метара

Наставне методе
Демонстративна, дијалошка, монолошка,
практичан рад, приказивање пригодних слика

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, групни, тимски, рад у пару,
индивидуални
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Наставна средства
Лопте, палице, вијаче, књиге, пластичне
флаше,обруч, струњаче, разни предмети за
полигон, разбој, ЦД и касетофон, козлић, метар и
вага, медицинка, маркери, чуњеви.

4.2. Програм обавезних предмета по разредима у другом циклусу
Пети разред
Српски језик
Разред
пети

Циљ

Задаци

Теме/области

Предмет
Српски језик
Да се ученик оспособи да правилно користисрпски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и
писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози и
значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних
дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање,
живо памћење, истраживањко 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.
Проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима. Овладавање простом реченицом и њеним
деловима; појам сложене реченице. Увођење ученика у појам променљивости и непроменљивости врста речи.
Стицање основних знања о именицама, значењима и функцијама падежа. Стицање основних знања о именичким
заменицама и бројевима. Стицање основних знања о глаголима (видовима и функцијама). Оспособљавање ученика
за уочавање разлике у квантитету акцента. Савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова
одређених програмом. Увођење ученика у тумачење мотива, песничких слика и изражајних средстава у лирској
песми. Увођење ученика у структуру епског дела, с тежиштем на књижевном лику и облицима приповедања.
Увођење ученика у тумачење драмског дела, са тежиштем на драмској радњи и лицима. Оспособљавање ученика за
самостално, планско и економично препричавање, причање, описивање, извештавање, те за обједињавање разних
облика казивања.
Укупно

Часови

Садржаји

Исходи
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Корелација Међупредметне

Начин

часова

70
KЊИЖЕВНОСТ

обраде (обавезни/препоручени)

57

Лирика
Лектира
Народна песма Вила зида
град
Народне лирске песме о
раду и породичне песме
Бранко Радичевић: Певам
дању певам ноћу
Милица Стојадиновић
Српкиња: Певам песму
Душан Васиљев: Домовина/
Алекса Шантић:Моја
отаџбина
Војислав Илић: Зимско
јутро
Милован Данојлић: Шљива/
Десанка Максимовић:
Сребрне плесачице
Пеђа Трајковић: Кад књиге
буду у моди
Књижевни термини и
појмови
Песник и лирски субјекат.
Мотиви и песничке слике
као елементи композиције
лирске песме.
Врста строфе према броју
стихова: катрен; врста
стиха, десетерац и осмерац.
Одлике лирске поезије:
сликовитост, ритмичност,
емоционалност.
Стилске фигуре: епитет,
ономатопеја.

компетенције

Разликује
књижевни и
некњижевни
текст; упоређује
одлике
фикционалне и
нефикционалне
књижевности.
Чита са
разумевањем и
опише свој
доживљај.
Одреди род
књижевног дела
и књижевну
врсту.
Разликује
карактеристике
народне од
уметничке
књижевности.
Разликује
реалистичну
прозу и прозу
засновану на
натприродној
мотивацији.
Анализира
елементе
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компетенција
за учење
одговорно
учешће у
демократском
друштву
Страни
језици
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Верска
настава
Грађанско
васпитање

естетичка
компетенција
комуникација
одговоран
однос према
околини
решавање
проблема
сарадња
дигитална
компетенција

праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
Сумативно
оцењивање и
формативно
праћење
Писмени задаци:
7. недеља
16. недеља
28. недеља
36. недеља
Контролне вежбе:
2. недеља,
иницијални тест
12. недеља
17. недеља
21. недеља,
полугодишњи тест
30. недеља
38. недеља,
годишњи тест
Усмене провере
Домаћи задаци

Врсте ауторске и народне
лирске песме: описне
(дескриптивне), родољубиве
(патриотске); митолошке,
песме о раду (посленичке) и
породичне.

композиције
лирске песме
(строфа, стих);
епског дела у
стиху и у прози
(делови фабуле
ЕПИКА
– поглавље,
Лектира
епизода; стих);
Народна песма: Свети Саво
драмског дела
Народна песма: Женидба
(чин, сцена,
Душанова (одломак о
савладавању препрека
појава).
Милоша Војиновића)
Разликује појам
Еро с онога свијета
песника и појам
Дјевојка цара надмудрила
лирског
Милован Глишић: Прва
субјекта; појам
бразда
Стеван Сремац: Чича Јордан приповедача у
(одломак)
односу на
Бранко Ћопић: Поход на
писца.
мјесец
Разликује
Иво Андрић: Мостови
облике
Данило Киш: Дечак и пас
Горан Петровић: Месец над казивања.
тепсијом (први одломак
Увиђа звучне,
приче Бели хлеб од
визуелне,
претеривања и крај приче
тактилне,
који чине одељци Можеш
олфакторне
сматрати да си задобио
венац славеи Мрави су
елементе
вукли велике трошице
песничке слике.
тишине)
Одреди стилске
Антон Павлович Чехов:
фигуре и разуме
Шала
њихову улогу.
Књижевни термини и
Процени
појмови
основни тон
Писац и приповедач.
певања,
Облици казивања:
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Ортоепске вежбе
Рецитовање и
изражајно читање
Ангажованост у
раду у пару, групи,
тиму
Учешће у дебати
Игре улога
Симулације
Самооцењивање
Вршњачко
оцењивање
Провера
ангажованости и
успешност
презентација
истражвачких
радова

приповедање у првом и
трећем лицу.
Фабула: низање догађаја,
епизоде, поглавља.
Карактризација ликова:
начин говора, понашање,
физички изглед, животни
ставови, етичност
поступака.
Врсте епских дела у стиху и
прози: епска народна песма,
бајка (ауторска и народна),
новела (народна и ауторска),
шаљива народна прича.
Врста стиха: десетерац.
ДРАМА
Лектира
Бранислав Нушић: Кирија
Душан Радовић: Капетан
Џон Пиплфокс
Љубомир Ђокић: Биберче
Књижевни термини и
појмови
Позоришна представа и
драма.
Чин, појава, лица у драми,
драмска радња. Сцена,
костим, глума, режија.
Драмске врсте: једночинка,
радио-драма.
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И
ИНФОРМАТИВНИ
ТЕКСТОВИ (бирати по 2
дела)
Вук Стефановић Караџић:
Моба и прело (одломак из
дела Живот и обичаји

приповедања
или дмске
радње (шаљив,
ведар, тужан и
сл.).
Развија
имагинацијски
богате
асоцијације на
основу тема и
мотива.
Одреди тему и
главне и
споредне
мотиве.
Анализира
узрочнопоследично
низање мотива.
Илуструје
особине ликова
примерима из
текста.
Вреднује
поступке ликова
и аргументовано
износи ставове.
Илуструје
веровања,
обичаје, начин
живота и
догађаје у
прошлости
172

народа српскога)
Доситеј Обрадовић: О
љубави према науци
М. Петровић Алас: У
царству гусара (одломци)
Милутин Миланковић:
Успомене, доживљаји,
сећања (одломак)
Избор из енциклопедија и
часописа за децу.

описане у
делима.
Уважава
националне
вредности и
негује српску
баштину.
Наведе примере
личне добити од
читања.
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
Епске народне песме (о
Напредује у
Немањићима и
стицању
Мрњавчевићима –
преткосовски тематски круг) читалачких
компетенција.
Народне бајке, новеле,
Упореди
шаљиве народне приче
(избор); кратке фолклорне
књижевно и
форме (питалице, брзалице,
филмско дело,
пословице, загонетке)
позоришну
Бранислав Нушић: Хајдуци
представу и
Данијел Дефо: Робинсон
драмски текст.
Крусо (одломак о изградњи
склоништа)
Марк Твен: Доживљаји
Хаклберија Фина/ Краљевић
и просјак/ Доживљаји Тома
Сојера
Избор ауторских бајки
(Гроздана Олујић; Ивана
Нешић: Зеленбабини
дарови-одломци)
Игор Коларов: Аги и Ема
Избор из савремене поезије
за децу (Александар Вучо,
Мирослав Антић, Драгомир
Ђорђевић, Владимир
Андрић, Дејан Алексић...)
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ЈЕЗИК
(ГРАМАТИКА
ПРАВОПИС
ОРТОЕПИЈА)

Допунски избор лектире
(бирати до три дела)
Јован Јовановић Змај: Песмо
моја (из Ђулића)
Стеван Раичковић: Велико
двориште (избор)/ Мале
бајке (избор)
Иван Цанкар: Десетица
Густав Шваб: Приче из
старине
Џон Толкин: Хобит
(одломци)
Вида Огњеновић: Путовање
у путопис (одломак)
Дело завичајног аутора по
избору

70

58

Променљиве речи: именице,
заменице, придеви, бројеви,
глаголи; непроменњиве
речи: прилози и предлози.
Именице; значење и врсте
(властите, заједничке,
збирне, градивне, мисаоне,
глаголске).
Промена именица
(деклинација); граматичка
основа, наставак за облик,
појам падежа.
Основне функције и
значења падежа (с
предлозима и без предлога):
номинатив (субјекат);
генитив (припадање и део
нечега); датив (намена и
усмереност); акузатив
(објекат); вокатив
(дозивање, обраћање);
инструментал (средство и
друштво); локатив (место).

Разликује
променљиве
речи од
непроменљивих.
Разликује
категорије рода,
броја, падежа
речи које имају
деклинацију.
Разликује
основне
функције и
значења падежа.
Употребљава
падежне облике
у складу са
нормом.
Употребљава
глаголске
облике у складу
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Придеви – значење и врсте
(описни, присвојни,
градивни; месни,
временски); род, број, падеж
и компарација придева.
Слагање придева са
именицом у роду, броју и
падежу.
Заменице – личне заменице:
промена, наглашени и
ненаглашени облици,
употреба личне заменице
сваког лица себе, се.
Бројеви – врсте и употреба:
главни (основни, збирни,
бројне именице на –ица) и
редни бројеви.
Глаголи – глаголски вид
(несвршени и свршени);
глаголски род (прелазни,
непрелазни и повратни);
глаголски облици (грађење
и основно значење):
инфинитив (и инфинитивна
основа), презент (презентска
основа, наглашени и
ненаглашени облици
презента помоћних глагола),
перфекат, футур.
Предикатска реченица –
предикат (глаголски,
именски); слагање
предиката са субјектом у
лицу, броју и роду; прави и
неправи објекат; прилошке
одредбе (за место, време,
начин; узрок и за меру и
количину); апозиција.

са нормом.
Разликује
основне
реченичне
чланове (у
типичним
случајевима).

Велико слово у вишечланим
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географским називима; у
називима институција,
предузећа, установа,
организација (типични
примери); велико и мало
слово у писању присвојних
придева.
Заменица Ви из поштовања.
Одрична речца не уз
именице, придеве и глаголе;
речца нај у суперлативу;
вишечлани основни и редни
бројеви.
Интерпункцијски знаци:
запета (у набрајању, уз
вокатив и апозицију);
наводници (наслови дела и
називи школа); црта (уместо
наводника у управном
говору).

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

40

10

Место акцента у
вишесложним речима
(типични случајеви).
Интонација и паузе везане
за интерпункцијске знакове;
интонација упитних
реченица.
Артикулација: гласно
пцијчитање брзалица, најпре
споро, а потом брже
(индивидуално или у групи).
Препричавање, причање,
описивање – уочавање
разлике између говорног и
писаног језика; писање
писма (приватно, имејл).
Богаћење речника:
синоними и антоними;

Доследно
примењује
правописну
норму у
употреби
великог слова;
састављеног и
растављеног
писања речи;
интерпункциј.
Знакова.
Користи
правопис
(школско
издање).
Правилно
изговара речи.
Говори јасно.
Течно и
разговетно чита
наглас.

Користи
различите
облике
казивања:
дескрипцију
(портрет и
пејзаж),
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некњижевне речи и туђице –
њихова замена језичким
стандардом; уочавање и
отклањање безначајних
појединости и сувишних
речи у тексту и говору.
Техника израде писменог
састава (тежиште теме,
избор и распоред грађе,
основни елементи
композиције и груписање
грађе према композиционим
етапама); пасус као уже
тематске целине и њихове
композиционо-стилске
функције.
Осам домаћих писмених
задатака.
Четири школска писмена
задатка.

приповедање у
1. и 3. лицу,
дијалог.
Издваја делове
текста (наслов,
пасусе) и
организује га у
мисаоне целине
(уводни,
средишњи и
завршни део
текста).
Саставља
говорени или
писани текст о
доживљају
књижевног дела
и на теме из
свакодневног
живота и маште.
Проналази
експлицитно и
имплицитно
садржане
информације у
једноставнијем
тексту.
Напамет говори
одабране
текстове или
одломке.
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Наставне методе
Комбинована, дијалошка, монолошка,
текст метода, метода самосталних
ученичких радова, метода показивања и
запажања, компаративна, презентација,
драматизација, истраживачка,
партиципативна, кооперативна, учење
путем решавања проблема, пројектно
учење, метода креативног писања,
примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, индивидуални, колективни,
групни, рад у пару, тимска настава
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Наставна средства
Уџбеници, радна свеска, дневник читања,
вежбанке, наставни листићи на три нивоа
тежине, радни налози, видео-бим

Енглески језик
Разред
Пети

Предмет
Енглески језик
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних

Циљ

Задаци

Знања о језичком систему и култури и рзвијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и
усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, каои према сопственом језику и
културном наслеђу.
Стварање могућности да кроз различите садржајеи облике рада током наставе страног језика сврха, цињеви и
задаци образовања буду реализовани. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, моралних
и естетских ставова. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према
сопственом језику.Стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Ученик треба да
усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној
комуникацији споразумева са људима из других земаља. Ученик треба да усвоји норме вербалне и
невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи.

Исходи
Теме/области

1.Поздрављање
и представљање
себе и других и
тражење/давање
основних

Укупно
часова

6

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)

4

Слушање и читање
краћих, једноставних
текстова који се односе
на дате комуникативне
ситуације (дијалози,
наративни текстови и
сл.), реаговање на
усмени и писмени

Разуме краће
текстове који се
односе на
поздрављање и
представљање
себе и других,
поздрави и
отпоздрави,
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Начин
праћења/оцењивања
Међупредметне
ученика
Корелација
компетенције
(*Време писаних
провера)
Српски
Компетенција Сумативно
језик и
за учење,
оцењивање
култура,
комуникација, Формативно
географија,
естетичка
праћење
биологија,
компетенција, Контролне вежбе:
историја,
одговоран
13. недеља
грађанско
однос према
28. недеља
васпитање,
здрављу,

информација о
себи и другима
у ширем
друштвеном
контексту
2. Описивање
карактеристика
живих бића,
предмета, појава
и места
3. Исказивање
времена
(хронолошког и
метеролошког)
4. Изрицање
дозвола,
забрана, правила
понашања и
обавеза
5. Изражавање
припадања и
поседовања
6.Описивање
догађаја у
садашњости
7. Описивање
догађаја у
прошлости
8. Исказивање
жеља, планова и
намера
9. Исказивање
потреба и

6

3

6

3

6

3

6

4

6

4

6

4

6

4

импулс саговорника
(наставника, вршњака и
сл.) и иницирање
комуникације, усмено и
писано давање
информација о себи и
тражење и давање
информација о себи и
другима.
The Present Simple
Tense за изражавање
сталних радњи.
Have got/Have за
изражавање
поседовања, личне
заменице у функцији
субјекта, присвојни
придеви показне
заменице, питања са
Who/
What/Where/When/How,
основни бројеви 11000, предлози за
изражавање места,
времена, употреба
неодређеног члана са
именицама у једнини,
изостављање члана
испред назива
спортова, употреба
одређеног члана уз
називе музичких
инструмената,

престави себе и
другог
користећи
једноставна
питања личне
природе, разуме
једноставне
описе особа,
биљака,
животиња,
предмета,
појава или
места, разуме
жеље, планове,
намере и реагује
на њих, размени
једноставне
исказе у вези са
својим и туђим
жељама,
плановима и
намерама,
разуме
свакодневне
изразе у вези са
непосредним и
конкретним
потребама,
осетима и
осећањима,
разуме
једноставна
питања и
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физичка
култура

сарадња,
решавање
проблема,
одговоран
однос према
околини,
дигитална
компетнција

писмени задаци:
17. недеља
37. недеља
Усмене провере
Ангажовање у раду
у пару, групи, тиму
Самооцењивање и
вршњачко
оцењивање
Израда
презентације
Ангажовање у
изради
истраживачких
радова
Домаћи зааци

осећања
10. Изражавање
интересовања,
допадања и
недопадања
11. Изражавање
мишљења
слагања и
неслагања
12. Изражавање
количине,
бројева и цена

6

3

6

3

6

3

6

3

културни садржаји:
устаљена правила
учтивости, титуле уз
презимена особа.
Описи живих бића,
предмета, појава и
места и њиховог
поређења,
The Present Continuous
Tense за
изражавањетренутних и
привремених радњи
The Past Simple Tense,
предлози заизражавање
времена, редни бројеви
до 100, модални
глаголи за изражавање
дозволе, забране,
правила понашања и
обавезе, Саксонски
генитив са именицом у
једнини и множини,
присвојни придеви,
присвојне заменице,
придевско-предлошке
фразе, глагол +
глаголска именица,
правилна и неправилна
множина именица,
бројиве инебројиве
именице,
детерминатори,
квантификатори, итд.

одговори на
њих, разуме
обавештења о
простору и
величинама,
опште
специфичне
просторне
односе и
величине
једноставним
везаним
исказима

181

Наставне методе
Дијалошка, монолошка, аудитивна,
демонстративна, текстуална,
илустративна, метода графичких радова,
вербално-текстуална, истраживачки рад,
пројектно учење, учење путем решавања
проблема, симулација, игра, примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
Фронтални, индивидуални, у пару, групни, Уџбеник To the Top 1, радна свеска To the
тимска настава
top 1, аудио плејер, компјутер, пројектор,
табла

182

Ликовна култура
Разред - Пети
Циљ

Задаци

Теме/области

Предмет - Ликовна култура
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликове културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање
у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елмената (линија, боја, облика)
стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технке и средства и да упознају
њихова визуелна и ликовна својства.
 развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно
мишљење.
 развијање осетљивости за ликовне и визуене вредности које се стичу у настави, а прмењују у раду и животу.
 развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање.
 подстицање интересовања и стварање потреба код ученика за посећивањем музеја, изложби као и за очување културних
добара и естетског изгеда средине у којој уценици живе и раде.
 стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвен појаве.
 омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим у деима различитог подручја
уметности.
Начин праћења
Укупно
Часови
Садржаји
Исходи
Корелација Међупредметне
оцењивања
ученика
часова
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције



(*Време писаних провера

1.
Слободно
ритмичко
компоновање

12

6
Ритам у структурама
природних и вештачких
материјала, Слободни
ритам линија, боја, облика,
Спонтани ритам линија,
боја, мрља и облика,
Слободно ритмичко
компоновање

-препознаје
разликује ритам у
структурама
природнх и
вештачких
материјала
-слободно компонује
линије, боје, мрље и
облике
-користи
одговаеајући
материјал за
слободно ритмичко
компоновање
-препознаје
слободно ритмичко
компоновање
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-билогија,
математика,
историја,
музичко,
српски

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална

- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
-усмено излагање
-процена естетске
вредности радова
(цртежи, слике, колажи)

2.
Линија

20

3.
Облик

22

10
Аутоматски начин
извлачења линија и
колажирање, Карактер и
врсте линија, Линије у
природи, Линија као ивица
тродимензионалног тела,
Линија

12
Природа и њени облици,
Карактер и врста облика,
Груписање облика у равни
или простору,
Додиривање,
мимоилажење,преклапање,
прожимање,
усецање,Величина облика и
међусобни однос величина,
Облик

- препознаје линију
као ивицу
тродимензионалног
тела
-израђује цртеж
тушем
-користи
одговарајући
материјал за
постизање линеарне
композиције
-слободно компонује
различите врсте
линија при
реализацији идеја
-експериментише са
различитим
техникама у изради
линеарног рада
-решава одређени
задатак користећи
усвојене вештине и
сазнања о линији
- користи
кобиноване технике
у изради задате теме
-извдои одређени
облик уз помоћ
различитих
материјала
-повезује различите
облике у једну
целину и на основу
тога изводи
графичке отиске
-резимира стечено
знање и задате
облике
-анализира,
показује,класификује
додиривање,
прожимање,
преклапање..
-наводи, описује
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-математика,
српски,
музичко,
билогија,
техничко

Српски,
музичко,
историја,
математика

компетенција
-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција

- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
-усмено излагање
-процена естетске
вредности радова
(цртежи, слике, колажи)

- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
-усмено излагање
-процена естетске
вредности радова
(цртежи, слике, колажи)

4.
Орнамент

4

5.
Светлински
објети и колаж

4

6.
Визуелно
споразумевање

4

2
Преплет, густина и
прецизност, Својства
орнамената, Орнамент

2
Светлински објекти и
колаж

2
Визуелно споразумевање

величине облика и
њихов међусобни
однос
-објашњава и
класификује
преплет, густину и
прецзност
-уочава међусобну
повезаност
елемената, принцима
и садржаја на свом и
радовима других
-одабра адекватна
средсва помоћу
којих ће на најбољи
начин реализовати
идеју

српски,
математика,
историја,
техничко,
музичко

-развија способности
ученика за опажање
модалитета свих
ликовних елемената
(линије, боје,
облика)
-уочава међусобну
повезаност
елемената принципа
и садржаја на свом и
радовима других
-развја способност и
визуелне вредности
које се стичу у
настави а примењују
у раду

српски,
математика,
историја,
техничко,
музичко

-препознаје и
класификује
различите знакове

српски,
математика,
историја,
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-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција
-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција
-компетенција за
учење;
-одговорно учешће

- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
-усмено излагање
-процена естетске
вредности радова
(цртежи, слике, колажи)

- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
-усмено излагање
-процена естетске
вредности радова
(цртежи, слике, колажи)

- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање

7.
Преобликовање
употребних
предмета

6

3

Наставне методе
Монолошко-дијалосшка, демонстративна,
илустративна, истраживачка, примена
ИКТ

Преобликовање
употребних предмета 1,
Преобликовање употребних
предмета 2

визуелног
споразумевања
-израда саобраћајних
знакова на задату
тему
-користи различите
материјале при
изради одређених
знакова визуелног
споразумевања

техничко

-комбинује
различите употребне
материјале у изради
задате теме
-израђује асамблаж
-експериментише са
преобликовањем
употребних
предмета

српски,
математика,
историја,
техничко

у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција
-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција

- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
-усмено излагање
-процена естетске
вредности радова
(цртежи, слике, колажи)

- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
-усмено излагање
-процена естетске
вредности радова
(цртежи, слике, колажи)

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
Фронтални, индивидуални, рад у пару,
Уџбеник, блок, прибор, репродукција, рачунар, видео-бим
групно, тимска настава
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Музичка култура
Разред
V
Циљ

Теме/обла
сти

1 . Човек и
музика

Предмет
Музичка култура
Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика , развијајући интересовање за музичку уметност , стваралачко и
критичко мишљење,естетске критеријуме,формира естетску перцепцију и музички укус , као и одговоран однос према
очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа .
Укуп
но
часов
а

Часо
ви
обрад
е

12

8

Садржаји
(обавезни/препоручени)
Човек у праисторији
Улога
музике
у првобитном
друштву
Човек и ритуал;улога музике у
ритуалу
(музичко-антрополошка
истраживања);
Магијска моћ музике;
Елементи
музичког
тока:покрет.ритам(ритам као основа
ритуала),коло,групни плес;
Покрет:порекло
плеса;Слушање:доживљај
ритма
телом,
Најстарија
фолклорна
музичка
традиција у Србији и светске
баштине
Човек Антике
Божанска природа музике
Митолошка свест античког човека
Музички атрибути богова
Музика и држава
Музика у храму,музика на двору
Примери различитих инструмената

Исходи
(у оквиру области теме ученик ће бити у стању
да ):
-наведе начине и средства музичког
изражавања у праисторији и античком
добу
-објасни како друштвени развој утиче
на начине и одблике музичког
изражавања
-искаже своје мишљење о значају и
улози музике у животу човека
-конструише у сарадњи са другима
начин комуникације кроз музику у
смислу ритуалног понашања и
пантеизма
Идентификује утицај ритуалног
понашања у музици савременог доба
(музички елементи,наступ и сл.)
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Корелац
ија

Међупредме
тне
компетенциј
е

Начин
праћења/оцењи
вања ученика
(*Време
писаних
провера)

Естетичка
компетенција
Компетенција
за учење
Енглески
језик ,
Српски,
Географиј
а
Историја,
Математи
ка,
биологија,
лиовна
култура,
верска
настава

Сарадња
Дигитална

-Сумативвно
оцењивање
-Формативно
праћење
-Ангажованост
ученика у пару,
групи, тиму
-Слушање и
препознавање
музичких дела
- Самооцењивање
-Вршњачко
оцењивање
-Ангажованост у
изради
презентација и
истраживачких
радова

и музичких облика у античкој
цивилизацији
Улога и место музике у античким
цивилизацијама:Индија,Сумер,Вави
лон,Кина Египат,Грчка,Рим.
Појава првих нотација,пентатоника

12

8
Најстарији
инструменти
:тело,удараљке,дувачки,жичан
и;
Удараљкенастанак,првобитни облик и
развој;
Ритмичке
удараљке
као
најједноставнија
група
инструмената;
Мелодијске удараљке

2
Музички
инструмен
ти

18

3
.Слушање
музике

10

Елементи музичке
изражајноститемпо,динамика,тонске боје
различитих гласова и
инструмената
Слушање вокалних,Вокалноинструменталних
И кратких инструменталних
композиција ,домаћих и
страних композитора
Слушање дела најстарије
фолклорне традиције српског
и другог народа.

Класификује инструменте по
начину настанка звука
Опише основне карактеристике
удараљки
Препозна везу између избора
врсте инструмената и
догађаја,односно прилике када
сес музика изводи
Користи могућности ИКТ –а у
примени знања музичких
инструмената
(коришћење доступних
апликација)
Изражава се покретим за време
слушања музике
Вербализује свој доживљај
музике
Идентификује ефекте којима
различити елементи музичке
изражајности
(мелодија,ритам,темпо,динамик
а)утичу на тело и осећања
Анализира слушано дело у
односу на извођачки састав и
инструменте;
Илуструје примере коришћења
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Естетичка
компетенција
Енглески
језик ,
Српски,
Географиј
а
Историја,
Математи
ка,
биологија,
лиовна
култура,
верска
настава

Компетенција
за учење
Сарадња
Дигитална

Естетичка
компетенција
Компетенција
за учење
Енглески
језик ,
Српски,
Веронаука

Сарадња
Дигитална

-Сумативвно
оцењивање
-Формативно
праћење
-Ангажованост
ученика у пару,
групи, тиму
-Слушање и
препознавање
музичких дела
- Самооцењивање
-Вршњачко
оцењивање
-Ангажованост у
изради
презентација и
истраживачких
радова
-Сумативвно
оцењивање
-Формативно
праћење
-Ангажованост
ученика у пару,
групи, тиму
-Слушање и
препознавање
музичких дела
- Самооцењивање
-Вршњачко
оцењивање
-Ангажованост у
изради
презентација и

Слушање народних и
уметничких дела
инспирисаних фолклором
народа и
народности,различитог
садржајаоблика и
расположења као и музичких
прича

4
.
Извожење
музике

20

14

Певањеп песама по
слуху,самостално и у групи
Певање песама из нотног текста
солмизацијом
Извођење једноставних ритмичких и
мелодијских мотива (у стилу)
музичких старих цивилизација
певањем
Певање песама у комбинацији са
покретом
Свирање песама и лакших
инструменталних дела по слуху на
инструментима Орфовог
инструментаријума или на другим
инструментима
Свирање дечјих , народних и
уметничких композиција из нотног
текста
Извођење дечјих,народних и
уметничких игара
Извођење једноставних ритмичких и
мелодијских мотива ( у стилу)
музике старих цивилизација на
инструментима или покретом

истраживачких
радова

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 музичког
бонтона
Користи могућности ИКТ-а за
слушање музике
Певање и свирање самостално и у
групи
Примењује правилну тенику певања (
правилно дисање,држање тела
артикулација);
Кроз свирање и покрет развија
сопствену координацију и моторику
Користи различита средства
изражајног певања и свирања у
зависности од врсте,намене и
карактера композиције
Искаже своја осећања у току
извођења музике
Примењује принцип сарадње и
међусобног подстицања у
заједничком музицирању
Учествују у школским приредбама и
манифестацијама
Корист могућности ИКТ-а у извођењу
музике( коришћењем
матрица,караоке,програма,аудио
снимака)
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Естетичка
компетенција
Компетенција
за учење
Сарадња
Дигитална

Ликовна
култура

-Сумативвно
оцењивање
-Формативно
праћење
-Ангажованост
ученика у пару,
групи, тиму
-Слушање и
препознавање
музичких дела
- Самооцењивање
-Вршњачко
оцењивање
-Ангажованост у
изради
презентација и
истраживачких
радова

5
.
Музичко
стваралаш
тво

10

6

72
Укупно
часова

Креирање пратње за песме
ритмичким и звучним
ефектимма,користећи при том
различите изворе звука
Креирање покрета уз музику коју
ученици изводе
Осмишљављње музичких питања и
одговора ,ритмичка
допуњалка,мелодијска допуњалка са
потписаним текстом ,састављање
мелодије од понуђених мотива
Импровизација мелодије на задат
текст
Импровизација дијалога на
инструментима Орфовог
инструментарија и др.
Инструмената
Израда једноставних музичких
инструмената
Реконструкција музичких догађаја у
стилу старих цивилизација

Наставне методе
- монолошка
- дијалошка
-демонстративна
-комбинована
- кооперативна
-партиципативна
-истраживачка
- примена ИКТ-а у настави
- пројектна

Користе музичке обрасце у
осмишљавњу музичких целина кроз
певање,свирање и покрет
Изражава своје емоције
осмишљавњем мањих музичких
целина
Комуницира у групи импровизујући
мање музичке целине
гласом,инструменто или покретом
Учествује у креирању школских
приредби догађаја и пројеката
Користи могућности ИКТ –аза
музичко стваралаштво

Начин остваривања програма
Облици рада
-фронтални
-по групама
-индивидуална
- тимска настава
- радионица
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Ликовна
култура

Естетичка
компетенција
Компетенција
за учење
Сарадња
Дигитална

-Сумативвно
оцењивање
-Формативно
праћење
-Ангажованост
ученика у пару,
групи, тиму
-Слушање и
препознавање
музичких дела
- Самооцењивање
-Вршњачко
оцењивање
-Ангажованост у
изради
презентација и
истраживачких
радова

Наставна средства
- уџбеник
-видео-бим
-инструмент
-CD плејер

Историја
Разред
5.

Циљ

Задаци

Предмет
Историја
Циљ наставе историје је да ученици стекну знања о развоју људског друштва изучавањем садржаја из опште и
националне историје, да допринесу развоју ученикове личности и његовом стваралаштву, да ученике оријентише у
свету историјских феномена, да буди и подстиче култивисање интересовања за прошлост чиме се ствара подлога за
усвајање других предмета пре свега оних чија је материја историјски локализована.

Задаци наставе историје су да ученици стекну знања о историјским појавама и процесима из опште и националне
историје, да развију критичку свест и историјско мишљење као основе научног тумачења развоја људског друштва, као
и допринос радном, моралном, патриотском и естетском васпитању изучавањем садржаја историје.
Исходи

Начин
праћења/оцењивања
Укупно Часови
Садржаји
Међупредметне
Теме/области
Корелација
ученика
часова обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
Ученик наводи Географија, - компетенција - сумативно оцењивање
- формативно праћење
математика, за учење
Основне одлике
главне
3
1
Праисторија
- усмене провере
биологија, - одговорно
праисторије ( начин
проналаске и
учешће у
- писмено (14. недеља,
ликовна
живота људи,
описује њихов
демократском
27. недеља, 37. недеља)
утицај на начин
култура
проналасци )
друштву
- активност на часу
живота у
Подела праисторије (
- учешће у дебати и
- естетичка
камено и метално доба)
праисторији;
дискусији
разликује
компетенција
Најважнији историјски
- комуникација - школски и домаћи
локалитети у Европи и основне одлике
задаци
- рад са
Србији ( Ласко,
каменог и
Алтамира, Лепенски
металног доба;
подацима и
- пано презентације
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Вир, Винча )

Стари исток

7

4

Појам Старог истока географске одлике,
најзначајније
цивилизације (
Месопотамија, Египат,
Јудеја, Феникија )
Друштвени односи (

информацијама
- сарадња
- дигитална
компетенција

Ученик лоцира
на историјској
карти
најважније
цивилизације и
државе Старог
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Географија,
ликовна
култура,
веронаука

- ангажованост у пару,
групи, тиму
- ангажованост при
изради презентација и
истраживачких радова
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- израда паноа
- израда реферата

робовласничко и
теократско друштво ) и
државно уређење (
монархија царство/краљевина ) у
цивилизацијама Старог
истока.
Основне одлике
привреде и економски
живот - обичаји,
занимања, култура
исхране и становања.
Култура и историјско
наслеђе народа Старог
истока - религија (
монотеизам и
полиетизам ), писмо,
књижевност, уметност,
наука, цивилизацијске
тековине ( математика,
архитектура, календар,
иригациони систем,
саобраћајна средства,
медицина, закони... ).
Специфичности
египатске религије.
Специфичности
религија цивилизација
Месопотамије.
Основне одлике
јудаизма.
Најважније
цивилизације Далеког

истока;
на историјској
карти уочава и
доводи у везу
особине
рељефа и климе
и цивилизација
Старог истока;
одређује место
припадника
друштвене
групе на
графичком
приказу
хијерархије
заједнице;
пореди начин
живота
припадника
различитих
друштвених
слојева на
Старом истоку;
наводи
најважније
одлике
државног
уређења
цивилизација
Старог истока;
Ученик
идентификује
основна
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истока ( Индија, Кина ).

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;
користи дату
информацију
или ленту
времена,
смешта
историјску
појаву, догађај
и личност у
одговарајући
миленијум или
век;
излаже, у
усменим или
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писаном
облику,
историјске
догађаје
исправним
хронолошким
редоследом
;прикупља и
приказује
податке из
различитих
извора
информација
везаних за
одређену
историјску
тему;
повезује
визуелне и
текстуалне
информације са
одговарајућим
историјским
периодом или
цивилизацијом;
Античка
Грчка

13

8

Појам античке Грчке географске одлике.
Најстарији период
грчке историје (
Критска и Микенска
цивилизација ).

Ученик описује
особености
природних
услова и
географског
положаја
195

Географија,
Ликовна
култура,
грађанско
васпитање

Грчки митови ( појам,
Пантеон, примери ) и
хомерски епови.
Колонизација и
основне одлике
привреде.
Полиси - Спарта и
Атина ( појам полиса,
структура друштва,
државно уређење ).
Грчко-персијски
ратови.
Пелопонески рат узроци и последице,
ток рата, најважнији
догађаји и личности.
Култура и свакодневни
живот ( религија,
олимпијске игре,
митологија, уметност,
наука, обичаји,
занимања ).
Хеленистичко доба и
његова култура.
Историјско наслеђе (
институције, закони,
књижевност,
позориште,
филозофија,
демократија, медицина,
уметност, архитектура,
беседништво,
олимпијске игре ).

Античке Грчке;
Лоцира на
историјској
карти
најважније
цивилизације и
државе античке
Грчке;
Приказује
друштвену
структуру и
државно
уређење грчких
полиса на
примеру
Спарте и
Атине;
Пореди начин
живота
припадника
разичитих
дрштвених
слојева у
античкој
Грчкој;
Идентификује
узроке и
последице
грчкоперсијских
ратова и
Пелопонеског
рата;
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Најистакнутије
личности : Драконт,
Перикле, Филип други,
Аристотел, Архимед...
Седам светских чуда.

Истражује
основна
обележја и
значај религије
старих Грка;
Разликује
легенде и
митове од
историјских
чињеница;
Наводи значај и
последице
освајања
Александра
Великог:
Илуструје
примерима
важност
утицаја
привредних,
научних и
културних
достигнућа
античке Грчке
и
хеленистичког
доба на
савремени свет;
Користи дату
информацију
или ленту
времена и
смешта
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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;
Антички Рим

13

8
Појам античког Рима географске одлике и
периодизација.
Етрурци.
Оснивање Рима (
легенда о Ромулу и
Рему 9.
Структура друштва и
уређење Римске
републике.
Римска војска.
Гладијаторске борбе.
Ширење Римске

Ученик лоцира
на историјској
карти простор
настанка и
ширења Римске
државе;
Наводи основне
разлике између
римске
републике и
царства;
Разликује
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Географија,
ликовна
култура,
веронаука

државе( освајања и
провинције, привреда ).
Рим у доба царства принципат и доминат.
Култура и свакодневни
живот ( религија,
уметност, наука,
обичаји, занимања ).
Римски пантеон.
Хришћанство - појава и
ширење.
Пад западног римског
царства ( почетак
Велике сеобе народа,
подела царства и пад
Западног римског
царства ).
Историјско наслеђе (
абецеда, календар,
медицина, уметност,
архитектура, путеви,
водовод, канализација,
терме, римски бројеви,
хришћанство, римско
наслеђе на територији
Србије ).
Римски градови на
територији Србије.
Најистакнутије
личности: Ханибал,
Цицерон, Јулује Цезар,
Клеопатра, Октавијан
Август, Константин

узроке од
последица
најзначајнијих
догађаја у
историји
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;
Наводи
најзначајније
последице
постанка и
ширења
хришћанства;
Лоцира на
историјској
карти римске
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Велики... ).

Наставне методе
- монолошка
- дијалошка
- демонстративно – илустративна
- презентације
-истраживачка
-учење путем решавања проблема
- примена ИКТ
- кооперативне
- партиципативне
- пројектне

локалитете на
територији
Србије;
Користи дату
информацију
или ленту
времена и
смешта
историјску
појаву, догађај
и личност из
историје
античког Рима
у одговарајући
миленијум, век
или деценију.

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, индивидуални, рад у пару и
групи, тимска настава
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Наставна средства
Уџбеник са историјском читанком и радном
свеском, историјски атлас, историјска карта,
текстуални и сликовни историјски извори,
рачунар, видео-бим

Географија
Разред
Пети
Циљ

Задаци

Предмет
Географија
Циљ наставе 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
будућности планете Земље.
Ученици треба да схвате предмет изучавања географије и могућност примене стечених знања. Разликују небеска
тела у Сунчевом систему и уочавају положај Земље у односу на Сунце и Месец. Разумевање узрочно-последичне
повезаности појава и процеса у географском омотачу. Схватају смену обданице и ноћи, годишњих доба и појава
везаних за Земљина кретања, настанак и обликовање рељефа и значај атмосфере и процеса у њој.Схватају значај
воде за планету Земљу и повезују климатске услове са распрострањеношћу живог света. Развијају еколошку свест.
Исходи

Теме/области

1. Човек и
географија

Укупно
часова

Часови
обраде

2

2

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Ширење географских хоризоната и
велика географска открића.
Одговорност човека према планети
Земљи

-повеже постојећа
знања о природи и
друштву са
географијом као
науком;
-повеже географска
знања освету са
историјским развојем
људског друштва и
научно-техничким
прогресом;
-на примерима покаже
значај учења
географије за
свакодневни живот
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Корелација

Међупредметне
компетенције

Начин
праћења/оцењивањ
а ученика
(*Време писаних
провера)

Биологија,ист
орија,математ
ика,информат
ика и
рачунарство,
физичко и
здравствено
васпитање,ли
ковна култура

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демократском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање

Усмене провере
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажовање у раду у
пару, групи и тиму
Самооцењивање
Вршњачко оцењивање
Израда презентација
Израда паноа
Ангажованости и
успешност при изради
истраживаких радова
Иницијални тест ( 2.
недеља)

6

3

Васиона, галаксија, Млечни
пут,звезде,сазвежђа.
Сунчев систем: Сунце,
планете,сателити,Месец,месечеве
мене,астероиди,комете,метеори

2. Васиона

3.
Планета
Земља

Облик
Земље и
структура
њене
површине

28

19

Облик Земље и структура његове
површине

човека;
Разликује одговорно
од неодговорног
понашања човека
према природним
ресурсима и опстанку
живота на планети
Земљи.
разликује појмове
васиона,галаксија,
Млечни пут, Сучев
систем, Земља;
-објасни и прикаже
структуру Сунчевог
система и положај
Земље у њему;
-разликује небеска
тела и наводи њихове
карактеристике;
-одреди положај
Месеца у односу на
Земљу и именује
месечеве мене;

-помоћу глобуса
опише облик Земље и
наведе доказе о њеном
лоптастом облику;
-помоћу карте опише
распоред копна и воде
на Земљи и наведе
називе континената и
океана;
-примерима објасни
деловање Земљине
теже на географски
омотач;
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проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција.

Биологија,ист
орија,математ
ика,информат
ика и
рачунарство,
физичко и
здравствено
васпитање,ли
ковна култура

Биологија,ист
орија,математ
ика,информат
ика и
рачунарство,
физичко и
здравствено
васпитање,ли
ковна култура

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демократском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција.

Усмене провере
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажовање у раду у
пару, групи и тиму
Самооцењивање
Вршњачко оцењивање
Израда презентација
Израда паноа
Ангажованости и
успешност при изради
истраживаких радова
Контролни тест (11.
недеља) ,домаћи
задаци,уредност свеске
и неме карте,активност
на часу,запажања.

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демократском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,

Усмене провере
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажовање у раду у
пару, групи и тиму
Самооцењивање
Вршњачко оцењивање
15 мин. тест
Израда презентација
Израда паноа
Ангажованости и
успешност при изради
истраживаких радова
-домаћи
задаци,уредност свеске

.

Земљина
кретања

Ротација Земље и последица
ротације: смена обданице и ноћи и
привидно кретање Сунца, локално
време.
Револуција Земље и последице
револуције неједнака дужина
обданице и ноћи током године,
смена годишњих
доба,календар,топлотни појасеви.

Унутраш
ња грађа
и рељеф
Земље

Постанак и унутрашња грађа
Земље,литосферне плоче:кретање
плоча,промена положаја
континената.
Вулканизам и
земљотреси:елементи,настанак,зоне
појава у свету и Србији,последице
и шта радити у случају земљотреса.
Стене: магматске, седиментне,
метаморфне.
Постанак рељефа процесима
набирања и раседања, планине,
низије,надморска и релативна
висина.
Обликовање рељефа дејством воде
(радом река, таласа, леда,
растварање стена) и ветра.
Човек и рељеф (позитивни и
негативни утицаји).

.

-разликује и објасни
Земљина кретања и
њихове последице;
-повеже смер 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

-разликује деловље
унутрашњих сила
(сила Земљине
теже,унутрашња
топлота Земље);
-разликује основне
омотаче унутрашње
грађе Земље;
-наведе спољашње
силе (ветар,вода)
Земље;
-помоћу карте и
црттежа опише начине
и последице ккретања
литосферних плоча
(вулканизам,земљотре
си, набирање и
раседање);
-разликује
хипоцентљар и
епицента и наведе
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Биологија,ист
орија,математ
ика,информат
ика и
рачунарство,
физичко и
здравствено
васпитање,ли
ковна култура

Биологија,ист
орија,математ
ика,информат
ика и
рачунарство,
физичко и
здравствено
васпитање,ли
ковна култура

-дигитална
компетенција.

и неме карте,активност
на часу,запажања.

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демократском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција.

Усмене провере
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажовање у раду у
пару, групи и тиму
Самооцењивање
Вршњачко оцењивање
15 мин. тест
Израда презентација
Израда паноа
Ангажованости и
успешност при изради
истраживаких радова
-домаћи
задаци,уредност свеске
и неме карте,активност
на часу,запажања.

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демократском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција.

Усмене провере
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажовање у раду у
пару, групи и тиму
Самооцењивање
Вршњачко оцењивање
Израда презентација
Израда паноа
Ангажованости и
успешност при изради
истраживаких радова
15 мин. тест
-домаћи
задаци,уредност свеске
и неме карте,активност
на часу,запажања.

.

.

Ваздушни
омотач
Земље

Атмосфера(састав,структура и
значај).
Време и клима: климатски
елементи и појаве
(температура,притисак,влажност
ваздуха,падавине,облачност,ветар).
Климатски чиниоци, основни
типови климе.
Човек и клима (атмосферске
непогоде,утицај човека на климу).

трусне зоне у св ету и
у Србији;
-наведе поступке које
ће предузети за време
земљотреса;
-опише процес в
улканске ерупције и
њене последице;
-помоћу фотографија
или узорка стена
разликује основне
врсте стена,описује
љихов настанак и
наводи примере за
њихово коришћење;
-помоћу карте,цртежа
и мултимедија
објашњава настанак
план ина и низија и
рзликује надморску и
релативну висину,
-разликује ерозивне и
акумулативне процесе;
-наведе примере
деловања човека на
промене у рељефу
(бране,насипи,копови)
;
-опише структуру
атмосфере;
-наведе временске
промене које се
дешавају у
тропосфери (ветрови,
падавине,облаци,загре
вање ваздуха...);
-разликује појам
времена од појма
клима;
-наведе климатске
елементе и чиниоце и
основне типове климе;
-графички представи и
чита климатске
елементе

204

Биологија,ист
орија,математ
ика,информат
ика и
рачунарство,
физичко и
здравствено
васпитање,ли
ковна култура

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демократском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,

Усмене провере
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажовање у раду у
пару, групи и тиму
Самооцењивање
Вршњачко оцењивање
15 мин. тест
Израда презентација
Израда паноа
Ангажованости и
успешност при изради
истраживаких радова
-домаћи
задаци,уредност свеске

.

.

Воде на
Земљи

Светско море и његова
хоризонтална подела, својства
морске воде (сланост,темлпература,
боја,продвидност), кретање морске
воде (таласи, цунами, плима и
осека, морске струје).
Воде на копну: подземне воде и
извори,реке,језера и ледници.
Човек и вода – поплаве и бујице,
заштита вода од загађења.

(климадијаграм)
користећи ИКТ;
-користи дневне
метеоролошке
извештаје из медија и
планира своје
активности у складу са
њима;
-наводи примере
утицаја човека на
загађење атмосфере и
предвиђа последице
таквог понашања;
-наводи примере о
утицају атмосфеских
непогода на човека
(екстремне
температуре и
падавине,град,гром,ол
уја);

-дигитална
компетенција.

и неме карте,активност
на часу,запажања.

-уочава и разликује на
географској карти
океане,већа
мора,заливе и мореузе,
-наведе и опише
својства морске воде;
-помоћу карте прави
разлику између речне
мреже и речног слива;
-наведе и опише еле
менте реке
(извор,ушће,различити
падови на речном
току);
-разликује типове
језерских басена
према начину
постанка;
-наведе узроке
настанка поплава и
бујица и објасни
последице њиховог
дејства;
-наведе поступке које

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демократском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција.

Усмене провере
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажовање у раду у
пару, групи и тиму
Самооцењивање
Вршњачко оцењивање
Израда презентација
Израда паноа
Ангажованости и
успешност при изради
истраживаких радова
-15 мин. тест
-домаћи
задаци,уредност свеске
и неме карте,активност
на часу,запажања.
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.
.

Биљни и
животињс
ки свет на
Земљи

Распростирање биљног и
животињског света на Земљи.
Угроженост и заштита живог света.

Наставне методе
Дијалошка,монолошка,демонстрациона,
илустрациона,рад на тексту,писани радови
самостални ученички радови, истраживачке, пројектне,
партиципативне, кооперативне, примена ИКТ

ће предузети за време
поплаве и након ње;
-наведе примере
утицаја човека на
загађивање вода и
предвиђа последице
таквог понашања;
-помоћу карте повеже
климатске услове са
распрострањеношћу
живог света на Земљи;
-помоћу карте наведе
природне зоне и
карактеристиичан
живи свет у њима,
-опише утицај човека
на изумирање
одређених биљних и
животињских врста;
-наведе примере за
заштиту живог света
на Земљи.

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтално,индивидуално,рад у
пару,групно, тимска настава
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-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демократском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција.

Усмене провере
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажовање у раду у
пару, групи и тиму
Самооцењивање
Вршњачко оцењивање
Израда презентација
Израда паноа
Ангажованости и
успешност при изради
истраживаких радова
-домаћи
задаци,уредност свеске
и неме карте,активност
на часу,запажања.

Наставна средства
Уџбеник,радна свеска,атлас,географска
карта Европе,нема карта, рачунар, видеобим

Математика
Разред

Предмет

Пети

Математика

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 применистечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из
свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.

Задаци

Задаци наставе математике јесу:
- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним
појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим
подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног
мишљења;
- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке
радозналости;
- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и
усменом облику;
- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;
- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање
основних својстава тих операција;
- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела и разумевање њихових узајамних
односа;
- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука;
- изграђивање позитивних особина ученикове личности као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност,
објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад;
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Часови
обраде
6

Исходи

Корелација

15

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Скуп, елементи,
подскуп, једнакост
скупова, празан скуп.
Венови дијаграми.
Скуповне операције :
унија, пресек, разлика.
речи : и, или, не, сваки,
неки. Својства скупа N
и скупа N0

Ученик:
-формира и графички приказује
скупове и њихове
подскупове
-изводи скуповне
операције и
правилно употребљава одговарајуће ознаке
-схвата смисао
речи : и, или, не,
сваки, неки.

Техника и технологија,
Информатика и рачунарство,
Географија, Историја, Српски језик

1. СКУПОВИ

Теме/области

Укупно
часова

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.
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Међупредметне
компетенције

-компетенција за
учење
-комуникација
-рад са подацима
и
информацијама
- решавање
проблема
- сарадња
-дигитална
компетенција

Начин праћења/оцењивања ученика
(време писаних
провера)
- Сумативно
оцењивање
- Формативно
праћење
- Ангажованост у
раду у пару, групи,
тиму
-Израда
презентација
- Ангажованост и
успешност
истраживачких
радова
-контролна вежба
(4. недеља)
-усмени одговори
-петнаестоминутне
провере
-домаћи задаци
-активност на часу
-сарадња
-рад у групи

Часови
обраде

Укупно
часова

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Исходи
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Техника и технологија,
Информатика и рачунарство,
Географија, Српски језик

5

Корелација

2. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ
Теме/
области

10

Основни геометријски
објекти. Права, дуж,
полуправа, раван.
Изломљене линије,
области. Кружница и
круг. Кружница и
права. Тетива и
тангента

Ученик:
- схвата познате
геометријске
објекте (права,
дуж, полуправа,
раван, кружница,
круг, угао и др.)
-примењује
стечена знања у
решавању прблема

-компетенција за
учење
-комуникација
-рад са подацима
и
информацијама
- решавање
проблема
- сарадња
-дигитална
компетенција

Међупредметне
компетенције

- Сумативно
оцењивање
- Формативно
праћење
- Ангажованост у
раду у пару, групи,
тиму
-Израда
презентација
- Ангажованост и
успешност
истраживачких
радова
-усмени одговори
-петнаестоминутне
провере
-домаћи задаци
-израда модела од
картона
-активност на чусу
-сарадња
-рад у групи

Начин праћења/оцењивања ученика
(време писаних
провера)

9

Ученик:
-идентификује врсте и
описује својства углова
-упореди, сабере и одузме
углове (рачунски и
конструктивно)
-препознаје углове уз
трансверзалу и њихова
својства
-препознаје углове са
паралелним крацима и
њихова својства
-црта праву паралелну датој
правој

210

Техника и технологија,
Информатика и рачунарство,
Географија, Српски језик

3. УГАО

20

Угао, централни угао.
Једнакост и преношење
углова. Упоређивање и
надовезивање углова.
Врсте углова. Сабирање и
одузимање углова –
графички и рачунски.
Комплементни и
суплементни углови.
Унакрсни углови. Углови
на трансверзали. Углови са
паралелним крацима.

-компетенција за
учење
-комуникација
-рад са подацима
и информацијама
- решавање
проблема
- сарадња
-дигитална
компетенција

- Сумативно
оцењивање
- Формативно
праћење
- Ангажованост у
раду у пару, групи,
тиму
-Израда
презентација
- Ангажованост и
успешност
истраживачких
радова
-контролна вежба (2.
недеља новембра)
-усмени одговори
-израда модела од
картона
-домаћи задаци
-активност на часу
-сарадња
-рад у групи

Исходи
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Техника и технологија,
Информатика и рачунарство,
Географија, Историја

Укупно
часова

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Ученик:
-разуме својства дељивости
природних бројева
-упознаје основна правила
дељивости и примењује их
-Одређује најмањи
заједнички садржалац и
највећи заједнички делилац

Корелација

Теме/
области

7

Часови
обраде

4. ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА

14

Појам дељивости, чиниоци и садржаоци природног
броја. Дељивост декадним
јединицама. Дељивост са 2,
5, 3, 9, 4, 25. Прости и
сложени бројеви.
Растављање природних
бројева на просте чиниоце.
Најмањи заједнички
садржалац и највећи
заједнички делилац

-компетенција за
учење
-комуникација
-рад са подацима
и информацијама
- решавање
проблема
- сарадња
-дигитална
компетенција

Међупредметне
компетенције

- Сумативно
оцењивање
- Формативно
праћење
- Ангажованост у
раду у пару, групи,
тиму
-Израда
презентација
- Ангажованост и
успешност
истраживачких
радова
-Конролна вежба 12.
недеља
-усмени одговори
-петнаестоминутне
провере
-квизови (Kahoot)
-домаћи задаци
-активност на часу
-сарадња
-рад у групи
Начин праћења/оцењивања ученика
(време писаних
провера)

25
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Техника и технологија,
Информатика и рачунарство,
Географија, Историја, Српски језик

5. РАЗЛОМЦИ

61

Ученик:
-схвата појам разломка,
записује га на разне начине
и врши прелаз са једног
Појам разломка.
начина на други
Проширивање и
-упоређује разломке и да их
скраћивање разломака.
представља на бројевној
Упоређивање разломака.
полуправој
Децимални запис разломка.
-примењује знања основних
Превођење са једног записа
рачунских операција са
на други. Заокруживање
разломцима (у оба записа)
вредности бројева.
-саставља и рачуна
Придруживање тачака
једноставније бројевне
бројевне полуправе
изразе
разломцима. Основне
-решава једноставније
рачунске операције са
једначине и неједначине са
разломцима у оба записа.
разломцима
Једначине и неједначине у
-примењује операције са
скупу позитивних
разломцима за налажење
рационалних бројева.
аритметичке средине
Аритметичка средина.
-разуме појам размере и
Размера и њена примена.
њену примену
-увиђа математички
садржај у текстуалним
задацима и изражава га
математичким језиком

-компетенција за
учење
-комуникација
-рад са подацима
и информацијама
- решавање
проблема
- сарадња
-дигитална
компетенција

- Сумативно
оцењивање
- Формативно
праћење
- Ангажованост у
раду у пару, групи,
тиму
-Израда
презентација
- Ангажованост и
успешност
истраживачких
радова
-контролне вежбе
(24. недеља и 33.
недеља априла)
-усмени одговори
-петнаестоминутне
провере
- -квизови (Kahoot)
-домаћи задаци
-активност на часу
-сарадња
-рад у групи

Писмени
задаци

8

Укупно

144

5

Осна симетрија у равни.
Симетричне тачке.
Симетричност двеју фигура
у односу на тачку. Оса
симетрије фигуре.
Симетрала дужи.
Симетрала угла.
Конструкцијски задаци.

Исходи

Ученик:
-зна осну симетрију и њена
својства
-конструише симетралу
дужи
-конструише симетралу
угла
-конструише нормалу на
дату праву кроз дату тачку

Корелација

Часови
обраде

Укупно
часова
16

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Техника и технологија,
Информатика и рачунарство,
Географија, Српски језик

6. ОСНА СИМЕТРИЈА

Теме/
области

Начин праћења/оцеМеђупредметне
њивања ученика
компетенције
(време писаних
провера)
- Сумативно
оцењивање
- Формативно
праћење
- Ангажованост у
раду у пару, групи,
-компетенција за
тиму
учење
-Израда
-комуникација
презентација
-рад са подацима
- Ангажованост и
и информацијама
успешност
истраживачких
- решавање
радова
проблема
- сарадња
-дигитална
компетенција

-усмени одговори
-петнаестоминутне
провере
-домаћи задаци
-активност на часу
-сарадња
-рад у групи
- 8. недеља
- 17. недеља
- 27. недеља
- 38. недеља
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Наставне методе
Монолошка метода, дијалошка метода,
демонстративно - илустративна метода,
учење путем открића, метода самосталних
писаних и графичких радова ученика,
метода презентације, истраживачке,
пројектне, партиипативне, кооперативне,
премана ИКТ, учење путем решавања
проблема

Начин остваривања програма
Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у пару,
групни рад, тимски рад, тимска настава

214

Наставна средства
Уџбеник, збирка задатака, прибор за
геометрију, креда, табла, пројектор, рачунар,
модели геометријских објеката, постери,
интерактивна табла

Биологија
Разред
Пети
Циљ
Задаци

Теме/области

I Порекло и
разноврсност
живота

II Јединство грађе
и функције као
осонова живота

Предмет
Биологија
Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и
разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.
Задаци су вишеструки. Ученици треба да схвате појам биологије као науке значајне за напредак човечанства и одрживог развоја, буду оспособљени за руковање једноставним
лабораторијским прибором, лупом и микроскопом, као и да умеју да израде једноставне привремене препарате, упознају основну јединицу грађе живих бића, упознају разноврсност
живих бића, схвате појам ботанике као научне области биологије
Начин праћења/оцењивања
Укупно
Часови
Садржаји
Међупредметне
Исходи
Корелација
ученика (*Време писаних
часова
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције
провера)
Жива бића, нежива природа и
биологија. Особине живих бића:
ћелијска грађа, исхрана, дисање,
излучивање, надражљивост,
покретљивост, размножавање, раст
Хоризонтална,
вертикална и
- Сумативно оцењивање
и развиће. Једноћелијски и
– компененција за
дијагонална
- Формативно праћење
вишећелијски организми. Основе
учење
корелација
- Ангажованост на часу
класификације: главни
По завршеној областиученик ће
– естетичка
(морфолошки) карактери и
бити у стању да:
- Ангажованост у раду у пару,
компентенција
особине важне за клсификацију.
- истражује особине живих бића
Српски језик,
групи и тиму
– комуникација
Формирање скупова карактера који према упутствима наставника и
математика
- Самооцењивање
– одговоран однос
се уклапају једни у друге
води рачуна о безбедности током
физичко и
- Вршњачко оцењивање
према околини
(груписање живих бића). Исхрана.
рада;
здравствено
- Усмене провере
12
7
– одговоран однос
- Успешност микроскопирања
Храна као извор енергије и
- групише жива бића према
васпитање,
према здрављу
- Успешност у изради
градивних супстанци потребних за
њиховим заједничким особинама; информатика и
– рад са подацима и
обављање свих животних процеса.
рачунарство,
презентација, истраживачки
- одабира макроморфолошки
информацијама
Дисање као размена гасова у
видљиве особине важне за
географија,
радова, плаката, ангажованост на
– решавање проблема
различитим срединама.
класификацију живих бића.
техника и
пројектима
– сарадња
- Петоминутно испитивање
Излучивање. Надражљивост.
технологија,
– дигитална
Покретљивост – кретање.
ликовна култура,
матерњи језик
Размножавање: бесполно и полно.
Раст и развиће. Дужина живота.
Промене које човек пролази током
развића; пубертет и полна зрелост.

6

3

Живот у воденој и копненој
средини – изглед, прилагођености
на начин живота.
Живот у води – изглед,
прилагођености на начин живота.
Живот на копну – изглед,
прилагођености на начин живота.
Живот под земљом – изглед,
прилагођености на начин живота.

- идентификује основне
прилагођености спољашње грађе
живих бића на услове животне
средине, укључујући и основне
односе исхране и распрострање;
- једноставним цртежом прикаже
биолошке објекте које посматра и
истражује и означи кључне
детаље.
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Српски језик,
математика
физичко и
здравствено
васпитање,
информатика и
рачунарство,
географија,
техника и
технологија,
ликовна култура,
матерњи језик

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
– рад са подацима и
информацијама
– решавање проблема

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост на часу
- Ангажованост у раду у пару,
групи и тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Усмене провере
- Успешност микроскопирања
- Успешност у изради
презентација, истраживачки
радова, плаката, ангажованост на

III Наслеђивање
и еволуција

IV Живот у
екосистему

V Човек и
здравље

17

31

6

9

Преношење особина са родитеља
на потомке. Разлике родитеља и
потомака. Разлике полног и
бесполног размножавања у
настанку варијабилности. Јединке
унутар једне врсте се међусобно
разликују (варијабилност) – узроци
варијабилности: наслеђивање и
утицај средине на развиће сваке
јединке. Варијабилност организама
унутар врсте је предуслов за
еволуцију.

17

Жива бића из непосредног
окружења. Позитиван и негативан
утицај људи на жива бића и
жовотну средину. Заштита живих
бића и животне средине. Пројекат
очувања природе у мом крају.
Дивље животиње као кућни
љубимци – да или не. Значај врста
за човека (самоникло и јестиво,
лековито, отровно биље; животиње
као храна и могући преносиоци
болести, отровне животиње).

3

Здрава исхрана и унос воде.
Енергетски напици. Штетност
дуванског дима и психоактивних
супстанци. Физичка активност и
здравље. Промене у пубертету и
последице прераног ступања у
сексуалне односе.

- 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
података и прикупљању
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 здравих
начина живота и у односу на њих
уме да процени сопствене
животне навике, избегава
ризична понашања.
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– сарадња
– дигитална

пројектима
- Петоминутно испитивање

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
– рад са подацима и
информацијама
– решавање проблема
– сарадња
– дигитална

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост на часу
- Ангажованост у раду у пару,
групи и тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Усмене провере
- Успешност микроскопирања
- Успешност у изради
презентација, истраживачки
радова, плаката, ангажованост на
пројектима
- Петоминутно испитивање
Контролне вежбе:
11. недеља
16. недеља

Српски језик,
математика
физичко и
здравствено
васпитање,
информатика и
рачунарство,
географија,
техника и
технологија,
ликовна култура,
матерњи језик

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
– рад са подацима и
информацијама
– решавање проблема
– сарадња
– дигитална

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост на часу
- Ангажованост у раду у пару,
групи и тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Усмене провере
- Успешност микроскопирања
- Успешност у изради
презентација, истраживачки
радова, плаката, ангажованост на
пројектима
- Петоминутно испитивање
Контролне вежбе:
25. недеља

Српски језик,
математика
физичко и
здравствено
васпитање,
информатика и
рачунарство,
географија,
техника и
технологија,

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
– рад са подацима и

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост на часу
- Ангажованост у раду у пару,
групи и тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Усмене провере
- Успешност микроскопирања
- Успешност у изради

Српски језик,
математика
физичко и
здравствено
васпитање,
информатика и
рачунарство,
географија,
техника и
технологија,
ликовна култура,
матерњи језик

ликовна култура,
матерњи језик

Наставне методе
Метода усменог излагања
Метода разговора
Метода илустрације
Метода демонстрације
Метода читања и рада на тексту
Метода практичних и лабораторијских радова
Истраживачке
Пројектне
Партиципативне
Кооперативне
Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
фронтални
индивидуални
групни
рад у пару
тимска настава
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информацијама
– решавање проблема
– сарадња
– дигитална

презентација, истраживачки
радова, плаката, ангажованост на
пројектима
- Петоминутно испитивање
Контролне вежбе:
34. недеља

Наставна средства
Уџбеник за пети разред, Радна свеска за пети разред, наставни
листићи, радни листићи, слајдови, зидне слике, увеличавајућа
средства, микроскопски препарати, природни материјал, рачунар,
видео-бим

Техника и технологија
Разред
Пети

Предмет
Техника и технологија

Циљ

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.

Задаци

Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном
окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости
један од важних предуслова личног и професионалног развоја.

Теме/области

1. Животно
и радно
окружење

Укупно
часова

6

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/
препоручени)

Исходи

6

- Појам, улога и значај
технике и технологије на
развој друштва и
животног окружења.
- Подручја човековог
рада и производње,
занимања и послови у
области технике и
технологије.
- Правила понашања и
рада у кабинету.
- Организација радног
места у кабинету и
примена мера заштите на
раду.
- Коришћење техничких
апарата и ИКТ уређаја у
животном и радном
окружењу.

-описује улогу технике,
технологије и иновација у
развоју заједнице и њихово
повезивање
-разликује основна
подручја човековог рада,
производње и пословања у
техничко-технолошком
подручју
-наводи занимања у
области технике и
технологије
-процењује сопствена
интересовања у области
технике и технологије
-организује радно
окружење у кабинету
правилно и безбедно
користи техничке апарате
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Корелација

Информатика
и
рачунарство
Биологија

Међупредметне
компетенције

– компененција за
учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
– рад са подацима
и информацијама
– сарадња
– дигитална
компетенција

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних провера)
- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Израда презентација и
истраживачких раадова,
пројеката
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност, залагање,
самоиницијативност,
креативност)

и ИКТ уређаје у животном
и радном окружењу

2. Саобраћај

14

7

- Улога, значај и
историјски развој
саобраћаја.
- Врсте саобраћаја и
саобраћајних средстава
према намени.
- Професије у подручју
рада саобраћај.
- Употреба
информационих
технологија у
савременом саобраћају
- Саобраћајна
сигнализација – изглед и
правила поступања.
- Правила и прописи
кретања пешака, возача
бицикла и дечијих
возила (ролери, скејт,
тротинет) у саобраћају –
рачунарска симулација и
саобраћајни полигон.
- Обавезе и одговорност
деце као учесника у
саобраћају.
- Заштитна опрема
потребна за безбедно
управљање бициклом и
дечијим возилима.

- Процени како би
изгледао живот људи без
саобраћаја
- Класификује врсте
саобраћаја и саобраћајних
средстава према намени
- Наводи професије у
подручју рада саобраћаја
- Направи везу између
савременог саобраћаја и
коришћења
информационих
технологија
- Разликује безбедно од
небезбедног понашања
пешака, возача бицикла и
дечијих возила
- Правилно се понаша као
пешак, возач бицикла и
дечијих возила у
саобраћају
- Користи заштитну
опрему за управљање
бициклом и дечијим
возилима
- Аргументује неопходност
коришћења сигурносних
појасева на предњем и
задњем седишту
аутомобила и увек их
користи као путник
- Повеже место седења у
аутомобилу са узрастом
ученика
- Одговорно се понаша као
путник у возилу
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- Усмена провера
- Практична провера

Информатика
и
рачунарство
Историја
Биологија

– компененција за
учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– комуникација
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална
компетенција

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Израда презентација и
истраживачких раадова,
пројеката
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност, залагање,
самоиницијативност,
креативност)
- Усмена провера
- Практична провера

3. Техничка
и дигитална
писменост

16

8

- Прибор за техничко
цртање (оловка, гумица,
лењир, троугаоници,
шестар). Формати
цртежа (А3, А4).
- Размера.
- Типови и дебљине
линија
- Геометријско цртање
(цртање паралелних
правих, цртање нормале
на дату праву, цртање
углова помоћу лењира и
троугаоника).
- Елементи котирања
(помоћна котна линија,
котна линија, показна
линија, котни завршетак,
котни број – вредност).
- Цртање техничког
цртежа са елементима
(типови линија, размера
и котирање).
- Пренос података
између ИКТ уређаја
(рачунар, таблет,
смартпхоне, дигитални
фотоапарат).
- Апликација за
дигиталну обраду слике.
Операције подешавања
осветљености и

-показује поштовање
према другим учесницима
у саобраћају
- Анализира симулирану
саобраћајну незгоду на
рачунару и идентификује
ризично понашање пешака
и возача бицикла
- Самостално црта скицом
и техничким цртежом
једноставан предмет
- Правилно чита технички
цртеж
- Преноси податке између
ИКТ уређаја
- Примењује основне
поступке обраде дигиталне
слике на рачунару
-Користи програм за
обраду текста за креирање
документа са графичким
елементима
- Користи Интернет
сервисе за претрагу и
приступање online
ресурсима
- Преузима одговорност за
рад
- Представи идеје и
планове за акције које
предузима користећи
савремену информационокомуникациону
технологију и софтвер
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Информатика
и
рачунарство
Математика
Ликовна
култура

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална
компетенција

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Израда презентација и
истраживачких раадова,
пројеката
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност, залагање,
самоиницијативност,
креативност)
- Усмена провера
- Практична провера

4. Ресурси и
производња

20

8

контраста слике.Промена
величине/резолуције
слике, издвајање дела
слике.
- Креирање документа у
програму за обраду
текста.
- Форматирање текста,
уметање слике и
графике.
- Интернет претрага и
приступ онлине
ресурсима.
- Природни ресурси на
Земљи: енергија и
материјали.
- Управљање отпадом
(рециклажа; заштита
животне средине).
- Врсте, својства и
примена природних
материјала.
- Технологија прераде и
обраде дрвета.
- Технологија прераде и
обраде коже.
- Текстилна технологија.
- Технологија
производње папира.
- Поступци ручне обраде
и спајања папира,
текстила, коже и дрвета –
сечење/резање, спајање
(лепљење) и заштита
(лакирање).
- Коришћење алата и
прибора за ручну обраду
и спајање наведених
материјала – маказе,
моделарска тестера,

- Повезује својства
природних материјала са
применом
- Објасни технологије
прераде и обраде дрвета и
коже, производње текстила
и папира
- Сече, спаја и врши
заштиту папира, текстила,
коже и дрвета
- Правилно и безбедно
користи алате и прибор за
ручну механичку обраду
(маказе, моделарска
тестера, брусни папир,
стега...)
- Направи план израде
једноставног производа и
план управљања отпадом
- Самостално израђује
једноставан модел
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Информатика
и
рачунарство
Математика
Биологија
Географија
Ликовна
култура

– компененција за
учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– естетичка
компентенција
– комуникација
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
–
предузимљивост и
оријентација ка
предузимљивошћу
– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Израда презентација и
истраживачких раадова,
пројеката
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност, залагање,
самоиницијативност,
креативност)
- Усмена провера
- Практична провера

брусни папир, стега.

5.Конструкт
орско
моделовање

16

2

- Израда
предмета/модела ручном
обрадом и спајањем
папира и/или дрвета,
текстила, коже
коришћењем
одговарајућих техника,
поступака и алата.
- Приказивање идеје,
поступка израде и
решења/производа.
- Тимски рад и подела
задужења у тиму.

- Самостално проналази
информације потребне за
израду предмета/модела
користећи ИКТ и Интернет
сервисе
- Одабира материјале и
алате за израду
предмета/модела
- Мери, обележава и
оцртава предмет/модел
- Ручно израђује
једноставан предмет/модел
користећи папир и/или
дрво, текстил, кожу и
одговарајуће технике,
поступке и алате
- Користи програм за
обраду текста за креирање
документа реализованог
решења
- Самостално представља
пројектну идеју, поступак
израде и решење/производ
- Показује иницијативу и
јасну оријентацију ка
остваривању циљева и
постизању успеха
- Планира активности које
доводе до остваривања
циљева укључујући
оквирну процену трошкова
- Активно учествује у раду
пара или мале групе у
складу са улогом и
показује поштовање према
сарадницима
- Пружи помоћ у раду
другим ученицима
- Процењује остварен
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Информатика
и
рачунарство
Математика
Ликовна
култура

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
–
предузимљивост и
оријентација ка
предузимљивошћу
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Израда презентација и
истраживачких раадова,
пројеката
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност, залагање,
самоиницијативност,
креативност)
- Усмена провера
- Практична провера

резултат и развија предлог
унапређења

Наставне методе
- Монолошка
- Дијалошка
- Демонстративна
- Метода практичних радова
- Текстуална
- Графички радови
- Истраживачка
- Пројектна
- Кооперативна
- Партиципативна
- Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
- Фронтални
- Индивидуални
- Рад у пару
- Групни рад
- Тимска настава
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Наставна средства
- Уџбеник за пети разред
- Радна свеска за пети разред
- Прибора за техничко цртање
- Конструкторски комплети
- Алати за обраду папира, текстила, дрвета
- Рачунари
- Пројектор
- Мултимедијални уређаји
- Мултимедијалне презентације
- Штампани материјали

Информатика и рачунарство
Разред
Пети

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 којe се развојем дигиталних технологија брзо мења.

Задаци

Упознавање ученика са графичким радним окружењем, организацијом дискова датотека и директоријума.Упознавање
са подешавањем околине за рад на српском језику, инсталацијом додатних уређаја, са радом у програму за обраду
текста и основним програмима за рад у мултимедији. Оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских
програма.

Теме/области

1. ИКТ

Укупно
часова

9

Часови
обраде

4

Садржаји
(обавезни/
препоручени)

Исходи

- Предмет изучавања
информатике и
рачунарства.
- ИКТ уређаји, јединство
хардвера и софтвера.
- Подешавање радног
окружења.
- Организација података.
- Рад са сликама.
- Рад са текстом.
- Рад са мултимедијом.
- Рад са презентацијама.

– наводи примену
информатике и
рачунарства у савременом
животу
– правилно користи ИКТ
уређаје
– именује основне врсте и
компоненте ИКТ уређаја
– прави разлику између
хардвера, софтвера и
сервиса
– прилагођава радно
окружење кроз основна
подешавања
– креира дигиталну слику
и примени основне акције
едитовања и форматирања
– креира текстуални
документ и примени
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Начин
праћења/оцењивања
Међупредметне
Корелација
ученика
компетенције
(*Време писаних
провера)

Техника и
технологија
Ликовна
култура
Музичка
култура
Српски језик
Математика

– компененција за
учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– естетичка
компентенција
– комуникација
– предузимљивост
и оријентација ка
предузимљивошћу
– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Израда презентација и
истраживачких раадова,
пројеката
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,

2.
Дигитална
писменост

5

2

- Употреба ИКТ уређаја
на одговоран и сигуран
начин.
- Правила безбедног рада
на интернету.
- Претраживање
интернета, одабир
резултата и преузимање
садржаја.
- Заштита приватности
личних података.
-Заштита здравља, ризик
зависности од
технологије и управљање
временом.

основне акције едитова- ња
и форматирања
– примењује алате за
снимање и репродукцију
аудио и видео записа
– креира мултимедијалну
презентацију и примени
основне акције едитовања
и форматирања
– чува и организује
податке
– разликује основне типове
датотека
– реагује исправно када
дође у потенцијално
небезбедну ситуацију у
коришћењу ИКТ уређаја
– доводи у везу значај
правилног одлагања
дигиталног отпада и
заштиту животне средине
-разликује безбедно од
небезбедног, пожељно од
непожељног понашања на
интернету
– приступа интернету,
самостално претражује,
проналази инфор- мације у
дигиталном окружењу и
преузима их на свој уређај
– спроводи поступке за
заштиту личних података и
приватности на интернету
– разуме значај ауторских
права
– препознаје ризик
зависности од технологије
и доводи га у везу са
својим здрављем
-рационално управља
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креативност)
- Усмена провера
- Практична провера

Техника и
технологија
Биологија
Српски језик

– компененција за
учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– комуникација
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Израда презентација и
истраживачких раадова,
пројеката
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
- Усмена провера
- Практична провера

3.
Рачунарство

4. Пројектна
настава
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6

7

2

- Увод у логику и
скупове: унија, пресек,
разлика; речи „и”, „или”,
„не”, „сваки”, „неки”,
„ако...онда”.
- Увод у алгоритме
аритметике: писмено
сабирање, множење,
дељење с остатком,
Еуклидов алгоритам.
- Увод у тему
програмирања.
- Радно окружење
изабраног софтвера за
визуелно програмирање.
- Алати за рад са
графичким објектима,
текстом, звуком и
видеом.
- Програм – категорије,
блокови наредби,
инструкције.
- Програмске структуре
(линијска, циклична,
разграната).
- Фазе пројектног задатка
од израде плана до
представљања решења.
- Израда пројектног
задатка у групи у
корелацији са другим
предметима.
- Представљање
резултата пројектног
задатка.

временом које проводи у
раду са технологијом и на
интернету
–изводи скуповне
операције уније, пресека,
разлике и правилно
употребљава одговарајуће
скуповне ознаке
–схвати
математичко-логички
смисао речи „и”, „или”,
„не”, „сва- ки”, „неки”,
израза „ако...онда”
–зна алгоритме аритметике
–наведе редослед корака у
решавању једноставног
логичког проблема
–креира једноставан
рачунарски програм у
визуелном окружењу
–користи математичке
операторе за израчунавања
–анализира и дискутује
програм
-проналази и отклања
грешке у програму
– сарађује са осталим
члановима групе у одабиру
теме, прикупља- њу и
обради материјала у вези
са темом,
– одабира и примењује
технике и алате у складу са
фазама реализације
пројекта
– наводи кораке и опише
поступак решавања
пројектног задатка
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Техника и
технологија
Математика
Ликовна
култура

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Израда презентација и
истраживачких раадова,
пројеката
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
- Усмена провера
- Практична провера

Сви
предмети

– компененција за
учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– естетичка
компентенција
– комуникација
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос

- Сумативно оцењивање
- Формативно праћење
- Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
- Самооцењивање
- Вршњачко оцењивање
- Израда презентација и
истраживачких раадова,
пројеката
Вреднује се процес и
продукти учења.

– 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 други- ма, уз
помоћ наставника

Наставне методе
- Монолошка
- Дијалошка
- Демонстративна
- Метода практичних радова
- Текстуална
- Графички радови
- Истраживачка
- Пројектна
- Кооперативна
- Партиципативна
- Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
- Фронтални
- Индивидуални
- Рад у пару
- Групни рад
- Тимска настава
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према здрављу
–
предузимљивост и
оријентација ка
предузимљивошћу
– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална

У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
- Усмена провера
- Практична провера

Наставна средства
- Уџбеник за пети разред
- Свеска
- Рачунари
- Пројектор
- Мултимедијални уређаји
- Мултимедијалне презентације
- Штампани материјали
- online квизови

Физичко и здравствено васпитање
Разред
V (пети)
Циљ

Задаци

Теме/области

ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

Предмет
Физичко и Здравствено Васпитање (+ обавезне физичке активности ученика)
Циљ наставе и учења физичког 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.
 Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког
васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани,
 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела,
 Развој и усавршавање моторичких способности,
 Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање
теоријских знања неопходних за њихово усвајање,
 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог
васпитно-образовног подручја,
 Формирање морално-вољних квалитета личности,
 Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и
рада,
 Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.
Начин
праћења/о
Укупн
цењивања
Часови
Садржаји
Међупредметне
о
Исходи
Корелација
ученика
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције
часова
(*Време
писаних
провера)
Обавезни садржаји
 Примени
Биологија, Копетенција за Сумативно
једноставне
Географија,
учење,
оцењивањ
Вежбе за развој снаге
Музичка
комплексе
Комуникација, е
Вежбе
за
развој
простих и
култура,
Одговорно
Форматив
11
4
покретљивости
општеприпремн
Ликовна
учешће у
но
Вежбе за развој аеробне
их вежби
култура,
демократском праћење
издржљивости
Информати
друштву,
Самооцењ
 Изведе вежбе
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Вежбе за развој брзине
Вежбе
за
развој
координације
Примена
националне
батерије
тестова
за
праћење физичког развоја
и моторичких способности
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(разноврсна
природна и
изведена
кретања) и
користи их у
спорту,
рекреацији и
различитим
животним
стуацијама
Упореди
резултате
тестирања са
вредностима за
свој ураст и
сагледа
сопствени
моторички
напредак

ка,
Математик
а, Српски
језик

Естетичка
компетенција,
Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не

Обавезни садржаји

Техника истрајног трчања
Истрајно
трчање
–
припрема за крос
Техника
спринтерског
трчања
Техника високог и ниског
старта
Скок увис (прекорачна 
техника)
Бацање лоптице (до 200g)
МОТОРИ
ЧКЕ
ВЕШТИН
Е, СПОРТ
И
СПОРТС
КЕ
ДИСЦИП
ЛИНЕ

Атлет
ика

12

3

Препоручени садржаји
Техника штафетног трчања
Скок удаљ
Бацања кугле 2 kg
Бацање „вортекс –а“
Тробој
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Комбинује и
користи
достигнути ниво
усвојене
технике кретања
у спорту и
свакодневном
животу
Доводи у везу
развој физичких
способности са
атлетским
дисциплинама
Биологија
Информатика
Математика
Српски језик

Компетенција
за учење,
Одговорно
учешће у
демократском
друштву,
Естетичка
компетенција,
Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

активноси
Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и

Обавезни садржаји
Вежбе на тлу
Прескоци и скокови
Вежбе у упору
Вежбе у вису
Ниска греда
Гимнастички полигон

Спорт
ска
гимна
стика

21

6



Препоручени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне
варијанте)
Висока греда
Трамболина
Прескок
Коњ са хватаљкама
Вежбе у упору (сложенији 
састав)
Вежбе у вису (сложенији
састав)
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Одржава
стабилну и
динамичку
равнотежу у
различитим
кретањима,
изводи ротације
тела
Користи
елементе
гимнастике у
свакодневним
животним
ситуацијама и
игри
Процени
сопствене
могућности за
вежбање у
гимнастици

Биологија
Музичка
култура
Ликовна
култура
Информатика
Математика
Српски језик

Компетенција
за учење,
Одговорно
учешће у
демократском
друштву,
Естетичка
компетенција,
Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси
Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички

Основ
е
тимск
их и
спорт
ских
игара

23
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Обавезни садржаји

Рукомет/минирукомет:
Основни елементи технике
и правила;

 Вођење лопте,
 Хватања и додавања
лопте,

 Шутирања на гол,
 Финтирање,
 Принципи
индивидуалне
одбране,
 Основна
правила
рукомета/минируко
мета
Спортски полигон
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Користи
елементе
технике у игри
Примењује
основна правила
рукомета у игри
Учествује на
унутародељенск
им
такмичењима

Биологија
Музичка
култура
Географија
Информатика
Математика
Српски језик

Компетенција
за учење,
Одговорно
учешће у
демократском
друштву,
Естетичка
компетенција,
Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси
Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички

Препоручени садржаји
Напредни
елементи
технике, тактике и правила
игре:
 Хватања
котрљајућих лопти,
 Дриблинг,
 Шутирања на гол,
 Финтирање,
 Основни принципи
колективне одбране.

Плес
и
ритми
ка

5

3

Обавезни садржаји

Покрети уз ритам и уз
музичку пратњу
Ритмичка
вежба
без
реквизита

Скокови кроз вијачу
Народно коло „Моравац“

Народно коло из краја у
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Изведе кретања,
вежбе и кратке
саставе уз
музичку пратњу
Игра народно
коло
Изведе кретања
у различитом

Музичка
култура,
Географија,
Српски језик

Компетенција
за учење,
Одговорно
учешће у
демократском
друштву,
Естетичка
компетенција,

х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси
Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање

којем се школа налази
Основни
кораци 
друштвених плесова
Препоручени садржаји
Вежбе са обручем
Вежбе са лоптом
Сложенији скокови кроз
вијачу
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ритму
Изведе основне
кораке плеса из
народне
традиције
других култура

Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси

Обавезни садржаји

Предвежбе у обучавању
пливања
Игре у води

Самопомоћ у води
Препоручени садржаји
Плива једном техником
Роњење у дужину




Плива
ње

Контролише и
одржава тело у
води
Преплива 25 m
слободном
техником
Скочи у воду на
ноге
Поштује
правила
понашања у и
око водене
средине

Биологија
Хемија
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Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир

Физичка
и
здравстве
на
култура Физич
(реализује
ко
вежба
се кроз
ње и
све
наставне спорт
области и
теме уз
практича
н рад)

44
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Циљ и сврха вежбања у
физичком и здравственом
васпитању
Основна
правила
Рукомета/минирукомета и
Малог фудбала
Понашање према осталим
субјектима у игри (према
судији, играчима супротне
и сопствене екипе)
Чување
и
одржавање
материјалних добара која
се користе у физичком и
здравственом васпитању
Уредно постављање и
склањање
справа
и
реквизита неопходних за
вежбање
Упознавање ученика са
најчешћим
облицима
насиља
у
физичком
васпитању и спорту
„Ферплеј“
(навијање,
победа, пораз, решавање
конфликтних ситуација)
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Објасни својим
речима сврху и
значај вежбања
Користи
основну
терминологију
вежбања
Поштује
правила
понашања у и на
просторима за
вежбање у
школи и ван ње,
као и на
спортским
манифестацијам
а
Примени мере
безбедности
током вежбања
Одговорно се
односи према
објектима,
справама и
реквизитима у

Биологија,
Географија,
Музичка
култура,
Ликовна
култура,
Информатика
Математика,
Српски језик.

Компетенција
за учење,
Одговорно
учешће у
демократском
друштву,
Естетичка
компетенција,
Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси
Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,

Писани и електронски
извори информација из
области
физичког 
васпитања и спорта
Значај развоја физичких
способности за сналажење
у ванредним ситуацијама
(земљотрес,
поплава,
пожар...)
Физичко
вежбање
и 
естетика
(правилно
обликовање тела)
Планирање
дневних
активности
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просторима за
вежбање
Примени и
поштује правила
тимске и
спортске игре у
складу са
етичким
нормама
Навија и бодри
учеснике на
такмичењима и
решава
конфликте на
социјално
прихватљив
начин
Користи
различите
изворе
информација за
упознавање са
разноврсним
облицима
физичких и
спортскорекреативних
активности
Прихвати
сопствену
победу и пораз у
складу са
„ферплејом“

умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси







Здрав
ствен
о
васпи
тање

10

4

Физичка
активност,
вежбање и здравље
Основни
принципи
вежбања и врсте физичке
активности
Одржавање личне опреме
за вежбање и поштовање
здравствено-хигијенских
мера пре и после вежбања
Лична
и
колективна
хигијена пре и после
вежбања
Утицај правилне исхране
на здравље и развој људи
Исхрана пре и после
вежбања
Прва помоћ:









238

Примењује
научено у
физичком и
здравственом
васпитању у
ванредним
ситуацијама
Препона лепоту
покрета и
кретања у
физичком
вежбању и
спорту
Направи план
дневних
активности
Наведе примере
утицаја
физичког
вежбања на
здравље
Разликује здраве
и нездраве
начине исхране
Направи
недељни
јеловник
уравнотежене
исхране уз
помоћ
наставника.
Примењује
здравствено –

Биологија,
Хемија,
Српски језик.

Сумативно
Компетенција оцењивање
Формативно
за учење,
Одговорно
праћење
учешће у
Самооцењив
демократском ање
Вршњачко
друштву,
оцењивање
Естетичка
компетенција, Оријентациј
Одговоран
а на исходе,
однос према стање
околини,
моторичких
способности
Одговоран
однос према , Достигнут
ниво
здрављу,
Сарадња.
савладаност
и

 Значај прве помоћи,
 Врсте повреда
Вежбање и играње на
чистом ваздуху – чување 
околине
приликом
вежбања




Наставне методе
Монолошка, дијалошка, метод
демонстрације, практични рад

хигијенске мере
пре, у току и
након вежбања
Препозна врсту
повреде
Правилно
реагује у случају
повреде
Чува животну
средину током
вежбања

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, групни, у пару, тимски
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моторичких
знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према раду,
праћење и
евидентира
ње ученика
за све
садржаје
везане за
ваннаставне
активноси
Наставна средства
Одскочна даска, струњаче, мердевине,
креда, пиштаљка, штоперица, метар,
стартни блок, лопте, лоптице, канап,
мрежа, кош, чуњеви, вијача, обруч, клупа,
ластиш, сталци, клупе, рипстол,...

Шести разред
Српски језик
Разред
шести

Предмет
Српски језик

Циљ

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.

Задаци

Увођење ученика у грађење речи. Упознавање са гласовним системом. Упознавање гласовних алтернација, њихово
уочавање у грађењу и промени речи. Утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица. Стицање
основних знања о грађењу и значењима глаголских облика (футур II;имперфекат; плусквамперфекат; императив;
потенцијал; трпни глаголски придев; глаголски прилози). Проширивање знања о сложеној реченици.Оспособљавање
ученика за уочавање разлике између дугих акцената. Оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних
веза у уметничкомтексту, за исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста и у разним
говорним ситуацијама. Развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у
лирском тексту. Постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавањапрема захтевима
програма.

Теме/области

КЊИЖЕВНОСТ

Укупно
часова

55

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)

48

Лектира
Лирика
Народна песма: Највећа
је жалост за братом
Породичне народне

Исходи
Уочава разлике
између месног
говора и
књижевног
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Начин
праћења/оцењивања
Међупредметне
Корелација
ученика
компетенције
(*Време писаних
провера)
Историја
компетенција
Сумативно
оцењивање и
за учење
Страни
формативно
језици
одговорно
праћење
учешће у
Писмени задаци:

лирске песме (избор)
Обичајне народне лирске
песме – свадбене (избор)
Ђура Јакшић: Вече
Војислав Илић: Свети
Сава
Алекса Шантић: Моја
отаџбина
Милан Ракић: Наслеђе
Јован Дучић: Село
Вељко Петровић: Ратар
Десанка Максимовић: О
пореклу
Мирослав Антић: Плава
звезда
Добрица Ерић: Чудесни
свитац
Стеван Раичковић: Хвала
сунцу, земљи, трави
Милован Данојлић:
Шљива
Сергеј Јесењин: Бреза
Рабиндранат Тагоре:
Папирни бродови или
једна песма по избору из
Градинара
Епика
Народна песма: Смрт
мајке Југовића
Епске народне песме о
Косовском боју (избор)
Народна песма: Марко
Краљевић укида
свадбарину
Епске народне песме о
Марку Краљевићу (избор)

језика.
Упоређује
одлике
фикционалне и
нефункционалне
књижевности.
Чита са
разумевањем и
опише свој
доживљај.
Одреди род
књижевног дела
и књижевну
врсту.
Разликује
карактеристике
народне од
уметничке
књижевности.
Разликује
реалистичну
прозу и прозу
засновану на
натприродној
мотивацији.
Анализира
елементе
композиције
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Музичка
култура

демократском
друштву

Ликовна
култура

естетичка
компетенција

Верска
настава

комуникација

Грађанско
васпитање

одговоран
однос према
околини

7. недеља
16. недеља
28. недеља
36. недеља
Контролне вежбе:
2. недеља,
иницијални тест
6. недеља

решавање
проблема

15. недеља

сарадња

27. недеља

дигитална
компетенција

36. недеља,
годишњи тест
Усмене провере

25. недеља

Домаћи задаци
Ортоепске вежбе
Рецитовање и
изражајно читање
Ангажованост у
раду у пару, групи,
тиму
Учешће у дебати

Народна приповетка:
Мала вила
Бранислав Нушић:
Аутобиографија
Петар Кочић: Јаблан
Светозар Ћоровић:
Богојављенска ноћ
(одломак)
Исидора Секулић: Буре
(одломак)
Иво Андрић: Аска и вук
Бранко Ћопић: Чудесна
справа
Стеван Раичковић: Бајка
о дечаку и Месецу
Гроздана Олујић:
Златопрста или Седефна
ружа (избор)
Светлана ВелмарЈанковић: Улица Филипа
Вишњића (одломак)
Вилијем Саројан: Лепо
лепог белца
Антон Павлович Чехов:
Вањка
Драма
Коста Трифковић:
Избирачица
Бранислав Нушић:
Аналфабета
Петар Кочић: Јазавац
пред судом (одломак)

лирске песме
(строфа, стих);
епског дела у
стиху и у прози
(делови фабуле
– поглавље,
епизода; стих);
драмског дела
(чин, сцена,
појава).

Допунски избор
Бранко Ћопић: Орлови
рано лете

Одреди стилске
фигуре и разуме

Разликује појам
песника и појам
лирског
субјекта; појам
приповедача у
односу на
писца.
Разликује
облике
казивања.
Увиђа звучне,
визуелне,
тактилне,
олфакторне
елементе
песничке слике.
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Игре улога
Симулације
Самооцењивање
Вршњачко
оцењивање
Провера
ангажованости и
успешност
презентација и
стражвачких радова

Данило Киш: Вереници
Слободан Селенић: Очеви
и оци (одломак)
Владимир Андрић:
Пустолов (избор)
Џек Лондон: Зов дивљине
Ференц Молнар: Дечаци
Павлове улице
Хенрик Сјенкјевич: Кроз
пустињу и прашуму
Реј Бредбери: Маслачково
вино (избор)
Ефраим Кишон: Код куће
је најгоре (избор)
Анђела Нанети: Мој дека
је био трешња (одломак)
Ијан Мекјуан: Сањар
(избор)
Научнопопуларни и
информативни текстови
Вук Стефановић Караџић:
Живот и обичаји народа
српског (избор)
Милутин Миланковић:
Кроз васиону и векове
(одломак)
Веселин Чајкановић:
Студије из српске
религије и фолклора
(избор)
М. Иљин: Приче о
стварима (избор)
Владимир Хулпах:
Легенде о европским
градовима (избор)

њихову улогу.
Процени
основни тон
певања,
приповедања
или дмске
радње (шаљив,
ведар, тужан и
сл.).
Развија
имагинацијски
богате
асоцијације на
основу тема и
мотива.
Одреди тему и
главне и
споредне
мотиве.
Анализира
узрочнопоследично
низање мотива.
Илуструје
особине ликова
примерима из
текста.
Вреднује
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Избор из књига,
енциклопедија и часописа
за децу

поступке ликова
и аргументовано
износи ставове.

Књижевнотеоријски
појмови
Лирика
Врсте строфа: стих
(моностих); двостих
(дистих); тростих
(терцет); четворостих
(катрен).
Ритам: брз и спор ритам;
темпо; интонација и
пауза; нагласак речи и
ритам; рима
– врсте: мушка, женска,
средња (дактилска);
парна, укрштена,
обгрљена, нагомилана и
испрекидана; улога риме
у обликовању стиха.
Језичко-стилска
изражајна средства:
контраст, хипербола,
градација.
Врсте ауторске и народне
лирске песме:
родољубива, социјална
песма; обичајне и
породичне народне
лирске песме.
Епика
Основна тема и кључни
мотиви.
Фабула: покретачи

Илуструје
веровања,
обичаје, начин
живота и
догађаје у
прошлости
описане у
делима.
Уважава
националне
вредности и
негује српску
баштину.
Наведе примере
личне добити од
читања.
Напредује у
стицању
читалачких
компетенција.
Упореди
књижевно и
филмско дело,
позоришну
представу и
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ЈЕЗИК
(ГРАМАТИКА
ПРАВОПИС
ОРТОЕПИЈА)

59

30

фабуле; заустављање
фабуле; ретроспективни
редослед
догађаја.
Карактеризација:
социолошка, психолошка;
портрет: спољашњи и
унутрашњи.
Биографија и
аутобиографија.
Роман – пустоловни,
историјски и
научнофантастични.
Предање.
Драма
Комедија – основне
одлике. Хумористичко,
иронично и сатирично у
комедији.
Карактеризација ликова у
комедији.
Монолог и дијалог у
драми.
Граматика
Обнављање, проверавање
и систематизовање знања
која се у овом и старијим
разредима
проширују и продубљују,
до нивоа њихове примене
и аутоматизације у
изговору и писању
у складу са књижевнојезичком нормом и
правописом.
Подела речи по настанку:

драмски текст.

Разликује
променљиве
речи од
непроменљивих.
Разликује
категорије рода,
броја, падежа
речи које имају
деклинацију.
Разликује
основне
функције и
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просте, изведене и
сложене. Суфикси –
разликовање суфикса
од граматичких
наставака; творбена
основа; корен речи.
Примери изведених
именица,
придева и глагола (певач,
школски, школовати се).

10

Сложенице, примери
сложених речи насталих
срастањем двеју или
више речи, односно
њихових творбених
основа; просто срастање
и срастање са спојним
вокалом (Бео/град,
пар/о/брод). Префикси;
примери именица,
придева и глагола
насталих префиксацијом
(праунук, превелик,
научити).
Атрибутска и
предикатска функција
именица и придева.
Самогласници и
сугласници; слоготворно
р. Подела речи на
слогове. Подела
сугласника по месту
изговора и по звучности.
Гласовне промене и
алтернације – уочавање у

значења падежа.
Употребљава
падежне облике
у складу са
нормом.
Употребљава
глаголске
облике у складу
са нормом.
Разликује
основне
реченичне
чланове (у
типичним
случајевима).
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грађењу и промени речи:
палатализација и
сибиларизација;
непостојано а; промена л
у о; једначење сугласника
по звучности (одступања
у писаном језику);
једначење сугласника по
месту изговора; јотовање;
асимилација и сажимање
самогласника; губљење
сугласника (на одступања
указати у примерима).
Придевске заменице:
разликовање по значењу
и функцији – присвојне,
показне, односно-упитне,
неодређене, опште,
одричне; употреба
повратне заменице свој.
Грађење и значења
глаголских облика:
аорист (стилска
обележеност); футур II;
имперфекат;
плусквамперфекат;
императив; потенцијал;
трпни глаголски придев;
глаголски
прилози. Прости и
сложени глаголски
облици. Лични и нелични
глаголски облици.
Реченица (основни
појмови): комуникативна
реченица (синтаксичко-
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комуникативна
јединица која представља
целовиту поруку) и
предикатска реченица
(синтаксичка јединица
која садржи глагол у
личном облику).
Независне и зависне
предикатске реченице.
Вежбе у исказивању
реченичних чланова
речју, синтагмом и
зависном реченицом.
Комуникативне реченице
које се састоје од једне
независне предикатске
реченице и
од више њих.
Правопис
Проверавање, понављање
и увежбавање
правописних правила
обрађених у претходним
разредима (писање речце
ли уз глаголе, речце не уз
глаголе, именице и
придеве, речце нај
уз придеве; употреба
великог слова и др.).
Писање одричних
заменица уз предлоге.
Писање заменица у
обраћању: Ви, Ваш.
Писање имена
васионских тела –
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једночланих и
вишечланих.
Писање глаголских
облика које ученици
често погрешно пишу
(радни глаголски придев,
аорист, потенцијал,
перфекат, футур I).
Интерпункција после
узвика.
Растављање речи на крају
реда.
Навикавање ученика на
коришћење правописа
(школско издање).
Ортоепија
Проверавање и
увежбавање садржаја из
претходних разреда
(правилан изговор
гласова,
разликовање дугих и
кратких акцената,
интонација реченице).
Вежбе у изговарању
дугоузлазног и
дугосилазног акцента.
Интонација везана за
изговор узвика.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

30

Основни облици
усменог и писменог
изражавања

Користи
различите
облике
249

Препричавање са
истицањем
карактеристика лика у
књижевном тексту,
филму, позоришној
представи. Изборно
препричавање:
динамичне и статичне
појаве у природи
(књижевно дело,
филм, телевизијска
емисија). Препричавање с
променом гледишта.
Уочавање структуре
приче грађене
ретроспективно.
Причање са коришћењем
елемената композиционе
форме (увод, ток радње,
градација,
место и обим
кулминације у излагању,
завршетак). Уочавање
карактеристика
хронолошког
и ретроспективног
причања.
Описивање спољашњег и
унутрашњег простора
(екстеријера и ентеријера)
по заједнички и
самостално сачињеном
плану. Описивање
динамичких и статичких
појава у природи;
прожимање

казивања:
дескрипцију
(портрет и
пејзаж),
приповедање у
1. и 3. лицу,
дијалог.
Издваја делове
текста (наслов,
пасусе) и
организује га у
мисаоне целине
(уводни,
средишњи и
завршни део
текста).
Саставља
говорени или
писани текст о
доживљају
књижевног дела
и на теме из
свакодневног
живота и маште.
Проналази
експлицитно и
имплицитно
садржане
информације у
једноставнијем
тексту.
Напамет говори
одабране
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и смењивање статичких и
динамичких слика и
сцена у описивању и
приповедању.
Портретисање особа из
непосредне околине на
основу анализе
књижевних портрета
и портрета личности из
научнопопуларне
литературе.
Извештавање: кратак
извештај о школској
акцији, свечаности,
друштвеној акцији у
селу или граду и сл.
Усмена и писмена
вежбања
Ортоепске вежбе:
проверавање и
увежбавање садржаја из
претходних разреда
(правилан
изговор гласова,
разликовање дугих и
кратких акцената,
интонација реченице);
вежбе у
изговарању дугоузлазног
и дугосилазног акцента;
интонација у изговору
узвика.
Слушање звучних записа;
казивање напамет
научених лирских и
епских текстова;

текстове или
одломке.
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снимање казивања и
читања; анализа снимка и
вредновање.
Лексичке и семантичке
вежбе: разликовање
облика по дужини
изговора; семантичка
функција узлазне
интонације; именовање
осећања и људских
особина; један предмет –
мноштво особина;
значења речи
приближних облика.
Некњижевне речи и
туђице – њихова замена
језичким стандардом.
Синтаксичке и стилске
вежбе: ситуациони
подстицаји за богаћење
речника и тражење
погодног израза;
одређивање синтагмом и
зависном реченицом.
Сажимање текста уз
појачање
информативности.
Вежбе у запажању;
уочавање значајних
појединости.
Синтаксичко-стилске
вежбе с различитим
распоредом речи у
реченици, уочавање
нијансираних разлика у
значењу, истицању и сл.
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Стваралачко
препричавање текста са
променом гледишта.
Причање о догађајима и
доживљајима са
коришћењем елемената
композиционе форме
– по самостално
сачињеном плану.
Вежбање у хронолошком
и ретроспективном
причању.
Портретисање особе из
непосредне околине
ученика – по самостално
сачињеном
плану.
Извештавање: кратак
писмени извештај о
школској акцији
(сакупљање хартије,
уређење
дворишта...).
Увежбавање технике у
изради писменог састава
(избор грађе, њено
компоновање,
коришћење пасуса,
обједињавање
приповедања и
описивања).
Писање службеног и
приватног писма.
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Наставне методе
Комбинована, дијалошка, монолошка,
текст метода, метода самосталних
ученичких радова, метода показивања и
запажања, компаративна, презентација,
грозд, мапа ума, драматизација,
истраживачка, партиципативна, учење
путем решавања проблема, пројектно
учење, метода креативног писања,
примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, индивидуални, колективни,
групни, рад у пару, тимска настава
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Наставна средства
Уџбеници, радна свеска, дневник читања,
вежбанке, наставни листићи на три нивоа
тежине, радни налози, видео-бим

Енглески језик
Разред
Шести

Предмет
Енглески језик
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних

Циљ

Задаци

Знања о језичком систему и култури и рзвијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и
усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, каои према сопственом језику
и културном наслеђу.
Стварање могућности да кроз различите садржајеи облике рада током наставе страног језика сврха, цињеви и
задаци образовања буду реализовани. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, моралних
и естетских ставова. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према
сопственом језику.Стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Ученик треба да
усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној
комуникацији споразумева са људима из других земаља. Ученик треба да усвоји норме вербалне и
невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи.

Исходи
Теме/области

1. Мој живот

2. Верујете

Укупн
о
часова

9

Часов
и
обраде

4

Садржаји
(обавезни/препоручени
)
Слушање и читање
краћих, једноставних
текстова који се односе
на дате комуникативне
ситуације (дијалози,
наративни текстови и
сл.), реаговање на
усмени и писмени

Разумеју краће
текстове који се
односе
описивање
особа, најбољег
друга/другарице
. Усвајају
значење и
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Корелација

Међупредметн
е компетенције

Српски језик
и култура,
географија,
биологија,
историја,
грађанско
васпитање,
физичко

Компетенција
за учење,
комуникација,
естетичка
компетенција,
одговоран
однос према
здрављу,

Начин
праћења/оцењивањ
а ученика
(*Време писаних
провера)
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Контролне вежбе:
14. недеља
29. недеља

или не
9

4

3. Посета граду
9

4

4. Наука је важна
9

4

5.Опасност
9

4

9

4

6. Данас / У
данашње време

7. Осећати се

импулс саговорника
(наставника, вршњака
и сл.) и иницирање
комуникације, усмено
и писано давање
информација о себи и
тражење и давање
информација о себи и
другима.
The Present Simple
Tense за изражавање
сталних радњи.
Прилози за учесталост
се користе када
причамо колико често
радимо одређене
ствари, предлози за
време at/in/on
The Present Continuous
Tense за изражавање
тренутних и
привремених радњи.
Some/Any
употребљавамо за
изражавање
неодређене количине у
енглеском језику
Личне заменице,
присвојне заменице.
The Past Simpe Tense за
изражавање прошлих
радњи.
Тhe Past Continuos

употребу
модалних
глагола.
Разумеју
компарацију
придева,
компаратив и
употребу
суперлатива.
Разумеју
једноставна
питања и
одговоре на
њих, разумеју
обавештења о
простору и
величинама,
опште
специфичне
просторне
односе и
величине
једноставним
везаним
исказима.
Разумеју и знају
да користе
нулти и први
кондиционал,
напишу е-мејл,
направе разлику
између прошлог
и садашњег
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васпитање,
информатика
, физика,
музичка
култура.

одговорно
учешће у
демократском
друштву,
сарадња,
решавање
проблема,
одговоран
однос према
околини,
дигитална
компетнција.

писмени задаци:
18. недеља
37. недеља
Усмене провере
Ангажовање у раду
у пару, групи, тиму
Самооцењивање и
вршњачко
оцењивање
Израда
презентације
Ангажовање у
изради
истраживачких
радова
Домаћи зааци

добро
9

4

8. Забава
9

4

Tense за изражавање
времена у
радње која је трајала
енглеском
дуже време у
језику.
прошлости.
Modal verbs Модални
галоголи изражавају
начин на који ће нека
радња бити
реализована и то је тип
помоћног глагола који
изражава могућност,
неопходност и обавезу.
Prepositions of place and
movement. Предлози за
место.
Поређење придева,
компаратив и
суперлатив.
Кондиционали у
енглеском језику тип 0
(који изражава неку
истину или опште
познату чињеницу и
тип 1 (који изражава
нешто што је могуће да
се догоди у
садашњости или
будућности).
The Present Perfect
Simple или садашње
свршено време за
радњу или стање које је
почело у прошлости и
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наставља се у
садашњости.
How much/ How many
користимо са бројивим,
односно
небројивимименицама.
Релативне заменице
who/which/that,
присвојни придеви
показне заменице,
инфинитив.
Прилози за учесталост
се користе када
причамо колико често
радимо одређене
ствари.
Трпно стање или
Passive Voice описује
реченицу у којој
наглашавамо над ким
је радња извршена.
Present Simple
Passive/Past Simple
Passive.
Описи живих бића,
предмета, појава и
места.
Модални глаголи за
изражавање дозволе,
забране, правила
понашања и обавезе,
Присвојни придеви,
присвојне заменице,
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придевско-предлошке
фразе, глагол +
глаголска именица,
правилна и неправилна
множина именица,
бројиве и небројиве
именице,
детерминатори,
квантификатори, итд.

Наставне методе
Дијалошка, монолошка, аудитивна,
демонстративна, текстуална,
илустративна, метода графичких радова,
вербално-текстуална, истраживачки рад,
пројектно учење, учење путем решавања
проблема, симулација, игра, примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
Фронтални, индивидуални, у пару, групни, Уџбеник To the Top 2, радна свеска To the top 2,
тимска настава
аудио плејер, компјутер, пројектор, табла.
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Ликовна култура
Разред - Шести
Циљ

Предмет - Ликовна култура
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликове културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање
у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Задаци

развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елмената (линија, боја, облика)
стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технке и средства и да упознају
њихова визуелна и ликовна својства.
 развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно
мишљење.
 развијање осетљивости за ликовне и визуене вредности које се стичу у настави, а прмењују у раду и животу.
 развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање.
 подстицање интересовања и стварање потреба код ученика за посећивањем музеја, изложби као и за очување културних
добара и естетског изгеда средине у којој уценици живе и раде.
 стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвен појаве.
 омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим у деима различитог подручја
уметности.
Начин праћења оцењивања
Укупно
Часови
Садржаји
Исходи
Корелација Међупредметне
ученика (*Време писаних
часова
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције



Теме/области

провера

1.
Спонтани
ритам бојемих
мрља, линија,
светлина

3

1
Спонтани ритам
бојених мрља, линија,
светлина

-спонтано
компонује боју,
линију, светлину
-ритмички
компонује ликовне
елементе
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-билогија,
математика,
историја,
музичко,
српски

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција

- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у пару,
групи, тиму
-усмено излагање
-процена естетске вредности
радова
(цртежи, слике, колажи)

2.
Визуелно
споразумевање

2

3.
Текстура

5

4.
Светлина

10

1
Визуелно
споразумевање

3
Текстуралне вредности
површине и облика,
Карактер и врсте
текстуре, текстура

5
Тонске разлике,
Светло-тамно, Степен
светлине и
затамњености,
Градација светлости у
односу на одређеност
извора, Илузија
заобљености и
пластичности волумена,
Светлина

- препознаје и
разликује елементе
визуелног
споразумевања
- ствара знакове
визуелног
споразумевања

-математика,
српски,
музичко,
билогија,
техничко

-компетенција за
учење;
-комуникација;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција.

- класификује,
упоређује и
анализира
текстуралне
вредности
- разликује
различите врсте
текстура
- користи различите
врсте текстура за
колажирање
-примењује знање о
текстури у изради
задате теме

Српски,
музичко,
историја,
математика

-компетенција за
учење;
- одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција

-препознаје разлику
између тонова једне
боје
-класификује и
упоређује светло и
тамно
-анализира степен
светлине и
затамњености
-описује градацију
светлости у односу
на извор
-експериментише са
количином

српски,
математика,
историја,
техничко,
биологија

-компетенција за
учење;
- одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
-решавање
проблема;
-сарадња,
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Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у дискусији
-процена естетске вредности
радова
(цртежи, слике, колажи, објекти,
плакати, минијатуре)
- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у пару,
групи, тиму
Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у дискусији
-процена естетске вредности
радова
Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у дискусији
-процена естетске вредности
радова
-ученички радови:
Цртежи, слике, графике
- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у пару,
групи, тиму
Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у дискусији
-процена естетске вредности
радова
-ученички радови:
Цртежи, слике, графике
- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у пару,
групи, тиму

5.
Боја

6.
Свет уобразиље
у ликовним
делима

12

6
Основне и изведене
боје, Комплементарне
боје, Топле и хладне
боје, Контраст
тоналитета, Слојевито
сликање, Боја

4

2

Наставне методе
Монолошко-дијалосшка, демонстративна,
илустративна, истраживачка, примена ИКТ

Сликање снова, бајки...

светлости у
одређеној боји
-примењује знање и
вештине о светлини
у изради одређеног
задака
-упоређује
различите тонове
једне боје
-експериментише са
бојом
-ствара слојевите
композиције
-примењује знање о
боји у изради задате
теме
-класификује боје
према одређеној
шеми
-стиче базичну
језичку и
уметничку
писменост
-израђује радове на
основу сећања,
маште
-анализира свој и
радове других
ученика
-експериментише са
различитим
техникам и
материјалима у
изради задате теме

-дигитална
компетенција

српски,
математика,
историја,
техничко,
биологија,
географија

српски,
математика,
историја,
техничко,
биологија,
музичко

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, индивидуални, рад у пару,
групно, тимска настава
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-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција

Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у дискусији
-процена естетске вредности
радова
-ученички радови:
Цртежи, слике, графике, панои

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
-сарадња,
-дигитална
компетенција

Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у дискусији
-процена естетске вредности
радова
-ученички радови:
Цртежи, слике, графике, објекти
- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у пару,
групи, тиму

- сумативно оцењивање
- формативно праћење
- самооцењивање
- вршњачко оцењивање
- ангажованост у раду у пару,
групи, тиму

Наставна средства
Уџбеник, блок, прибор, репродукција,рачунар

Музичка култура
Разред
VI
Циљ

Задаци

Предмет
Музичка култура
Упоѕнавање музичке културе
Развијање креативности и муѕикалности
Негује смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим областима васпитно обраѕовног рада са ученицима
-стицање знања о музици различитих епоха
-развијање способности извођењамузике певањем и свирањем
Исходи

Теме/области

Укупно
часова
8

1 . Слушање
музике

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)
5

Корелација

-Повезује
темпо,
динамику и
друге музичке
компоненте са
карактером
Ученици
треба
да
слушаног дела
упознају нотно писмо ,
-Препознаје
уметничку музику и
инструменталне
фолклор нашег и
групе, поједине
других народа
инструменте и
,развијње осећаја за
основне врсе
класичну музику.
гласова
-Препознаје
одређена дела
народног и
уметничког
музичког
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Међупредметне
компетенције

Начин
праћења/оцењивања
ученика

Естетичка
компетенција
Компетенција
за учење
Енглески
језик ,
Српски,
Географија
Историја,

Сарадња
Дигитална

-Сумативвно
оцењивање
-Формативно праћење
-Ангажованост ученика
у пару, групи, тиму
-Слушање и
препознавање
музичких дела
- Самооцењивање
-Вршњачко оцењивање
-Ангажованост у
изради презентација и
истраживачких радова

22

14

2 . Музичко
извођење

Ученици треба да
развију способност за
музичко извођење кроз
пенање и свирање

3 . Музичко
стваралаштво
6

4

Ученици треба да
упознају музичко
стваралаштво
композитора и да се
оспособе за стварање

стваралаштва
-Познаје живот
и дело
европских,
српских и
других
композитора
-Пева
једноставније
музичке
примере у цдуру
-Пева неко дело
из српске
фолклорне
баштине
- Препознаје
обрађене
композиције
- Учествује у
школским
приредбама
-Свира на
Орфовом
инструменту
једноставније
музичке
примере
- Осмишљава
једноставну
ритмичку
пратњу песме
коју зна,
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Естетичка
компетенција
Компетенција
за учење
Сарадња
Енглески
језик ,
Српски,
Веронаука

Ликовна
култура

Дигитална

Естетичка
компетенција
Компетенција
за учење

-Сумативвно
оцењивање
-Формативно праћење
-Ангажованост ученика
у пару, групи, тиму
-Слушање и
препознавање
музичких дела
- Самооцењивање
-Вршњачко оцењивање
-Ангажованост у
изради презентација и
истраживачких радова

-Сумативвно
оцењивање
-Формативно праћење
-Ангажованост ученика
у пару, групи, тиму

малих музичких целина
на инструментима .
Укупно
36

Наставне методе
- монолошка
- дијалошка
-демонстративна
-комбинована
- кооперативна
-партиципативна
-истраживачка
- примена ИКТ-а у настави

записује и свира
- Црта и прави
модел
инструмента од
понуђених
инструмената из
окружења
- Осмишљава
једноставну
мелодију на
задату
ритмичку
пратњу

Начин остваривања програма
Облици рада
-фронтални
-по групама
-индивидуални
- тимска настава
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Сарадња
Дигитална

-Слушање и
препознавање
музичких дела
- Самооцењивање
-Вршњачко оцењивање
-Ангажованост у
изради презентација и
истраживачких радова

Наставна средства
- уџбеник
-видео-бим
-инструмент
-CD плејер

Историја
Разред
VI

Предмет
Историја

Циљ

Циљ
Наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање историјског
простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и
националног идентитета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за
разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); унапређивање
функционалних вештина и компетенциј анеопходних за животу савременом друштву (истраживачких вештина,
критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања
мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога ); оспособљавање за ефикасно
коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о
важности неговања културно-историјске баштине.

Задаци

Ученици треба да:
- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да
разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског
друштва;
–поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;
–разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;
–развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских
извора и литературе и проналажењем и систематизовањем стечених информација;
–буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким
модалитетима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;
–буду оспособљени да препознају различита тумачења исти хисторијских догађаја;
–повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета
–буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;
–унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова,
аргументовани дијалог...)
– развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу;
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– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.
Исходи
Теме/области

Укупно
часова

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Корелација

- основне одлике
средњег века
- историјски извори о
историји средњег века
- наслеђе средњег века

- ученици знају
основне одлике
средњег века и
историјске
изворе на основу
којих се
проучава средњи
век

Увод

6

3

Европа и
Средоземље
у раном
средњем веку

12

6

- Византија до VII века
- успон византијског
царства
- Велика сеоба народа
- Франачка држава
- хришћанска црква у
раном средњем веку
- исламски свет у раном
средњем веку

- ученици
разумеју
феудално
друштво, велику
сеобу народа,
њене узроке и
последице и
стичу вештину
кретања кроз
простор и време
- Европа и
Средоземље од V
до XII века

Срби и
њихово

14

7

- насељавање Словена
на Балканско

- ученици знају
узроке и правце
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Међупредметне
компетенције

- компетенција
за учење
- одговорно
учешће у
демократском
- српски
друштву
језик
- естетичка
географија компетенција
- ликовна
- комуникација
култура
- рад са
- верска
подацима и
настава
информацијама
- грађанско - сарадња
васпитање - дигитална
компетенција

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
- сумативно
оцењивање
- формативно праћење
- усмене провере
- писмено (17. недеља,
24.недеља, 38.
недеља)
- активност на часу
- учешће у дебати и
дискусији
- школски и домаћи
задаци
- пано презентације
- ангажованост у
пару, групи, тиму
- ангажованост при
изради презентација и
истраживачких радова
- самооцењивање
- вршњачко
оцењивање
- израда паноа
- израда реферата

окружење у
раном
средњем веку

Европа у
позном
средњем веку

12

6

полуострво
- Јужни Словени и
староседеоци
- Јужни Словени и
околни народи
- Јужни Словени у
раном средњем веку
- српске земље од VII
до XII века
- покрштавање Срба и
других Јужних Словена
- рана култура Јужних
Словена

сеобе Словена, у
стању су да на
карти означе
простор који су
населили Срби и
друга словенска
племена,
уочавају
особености
процеса
покрштавања и
разумеју процес
развоја
средњовековне
српске културе

- успон
средњовековних
монархија
- крсташки ратови
- настанак
средњовековних
градова
- средњовековни
градови као привредна
и културна средишта
- свакодневни живот у
средњем веку
- средњовековна
култура у Европи

- ученици знају
процес развоја
средњовековних
монархија,
разумеју
последице
верских ратова,
као и значај
појаве градова и
градске привреде
и разумеју утицај
привреде на
политички,
друштвени и
културни развој
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Срби и
њихово
окружење у
позном
средњем веку

16

8

- Србија у XII и
почетком XIII века
- успон српске државе
- српско царство и
Византија
- уређење и друштво у
држави Немањића
- крај српског царства
- постанак и развој
босанске државе
- Дубровник у средњем
веку
- средњовековна
култура Срба

- ученици
познају српске
државе у позном
средњем веку,
знају личности
које су
обележиле
српски средњи
век и културно
наслеђе Срба у
средњем веку

Српске
земље и
њихово
окружење у
доба
османског
освајања

12

6

- продор Турака на
Балканско полуострво
- Моравска Србија у
борби против Турака
- држава српских
деспота
- отпор Османлијама и
пад хришћанских
држава
- сеобе Срба крајем
средњег века
- историја и легенда

- ученици имају
основна знања о
пореклу и
држави Турака
Османлија, знају
настанак и
простирање
Моравске Србије
и разумеју
узроке и
последице
слабљења
српских земаља
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Наставне методе
- монолошка
- дијалошка
- демонстративно – илустративна
- презентације
-истраживачка
-учење путем решавања проблема
- примена ИКТ
- кооперативне
- партиципативне
- пројектне

Начин остваривања програма
Облици рада
- фронтални
- групни
- индивидуални
- у пару
- тимска настава

Наставна средства
- уџбеник
- радна свеска
- историјски атлас
- наставни листићи
- слике
- панои
- видео бим
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Географија
Разред
Циљ

6

Задаци

Географија
Ученици упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочнопоследичне везе и односе, развијају географску писменост и начин мишљења, свест и одговоран однос према свом
завичају, држави, и свету као целини, толерантан став према различитим народима, њиховим културама и начину
живота.
Развијање опште културе , оспособљавање за самостално учење и проналажење информација, упознавање
регионалних разлика Европе,развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине.

Теме/облас
ти

Укупн
о
часова

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/препор
учени)

Исходи

Корелација

Међупредметне
компетенције

Начин праћења
оцењивања
ученика
(*Време
писаних
провера

1.Увод

2

1

Упознавање с
програмским
садржајем,инициј
ални тест

Сагледавање
садржаја
6.разреда,обнављај
у градиво
претходног разреда
и провера нивоа
стеченог знања

Историја, биологија,
математика, тио,
ликовна култура,
музичка култура

Компетенција за
учење,одговорн
о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко
муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад

Усмене
провере
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости
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ња, дигитална
компетенција

2.Планета
Земља

9

6

Светско море и
његова
хоризонтална
подела,воде на
копну,језера,загађ
ивање мора и
копнених вода и
значај њихове
заштите,биљни и
животињски свет
на
Земљи,значај,заш
тита и
унапређивање
биљног и
животињског
света

Доносе закључке о
облицима кретања
морске
воде,уочавају
систем морских
струја по океанима
и
морима,објашњавај
у законитости које
се односе на
формирање и
одлике подземних
вода,објашњавају
појмове који се
односе на реке и
језера,разумеју
проблем недостатка
питке воде у
свету,наводе мере
за заштиту,обнову
и унапређивање
хидросфере,наводе
поступке које ће
предузети за време
поплаве и након
ње,објашњавају
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Историја, биологија,
математика, тио,
ликовна култура,
музичка култура

Компетенција за
учење,одговорн
о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко
муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад
ња, дигитална
компетенција

и успешност
при изради
истраживаких
радова
Иницијални
тест ( 2.
недеља)
Усмене
провере
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости
и успешност
при изради
истраживаких
радова
Контролни
тест (11.
недеља)
,домаћи
задаци,уреднос

т свеске и неме
карте,активнос
т на
часу,запажања.

законитости у
формирању и
распореду
природних зона на
Земљи,објашњавају
узроке и последице
човековог
угрожавања живог
света и наводе мере
и начине којима се
може заштитити
живи свет на
Земљи.
3.Становни
штво и
насеља на
Земљи

6

4

Екумена-број
становника на
Земљи,густина
насељености,прир
одни
прираштај,структ
ура светског
становништваполна,старосна,ра
сна,етничка,верск
а,професионална,
миграције
светског
становништва,нас
еља-врсте и
типови

Објашњавају утицај
природних и
друштвених
фактора на развој и
размештај
становништва на
Земљи на основу
анализе географске
карте,објашњавају
разлике у густини
насељености и
природном
прираштају у
свету,уочавају и
уважавају разлике
међу људима на
основу расе,језика
и религије,доносе
закључке о
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Историја, биологија,
математика, тио,
ликовна култура,
музичка култура

Компетенција за
учење,одговорн
о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко
муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад
ња, дигитална
компетенција

Усмене
провере
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости
и успешност
при изради

просторном
распореду градова
у Србији и свету.

4.Географс
ка средина
и људске
делатности

3

2

Природна и
географска
средина-појам
географске
средине,привредаподела на
привредне
делатности и
гране,географска
средина и људске
делатности

На основу анализе
географске карте
доносе закључке о
разноврсности
регија на
Земљи,објашњавају
утицај природних и
друштвених
фактора на развој
привреде и
привредних
делатности,разумеј
у одлике тржишне
привреде,улогу
државе у привреди
и поделу на
развијене и
неразвијене земље.
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истраживаких
радова
-домаћи
задаци,уреднос
т свеске и неме
карте, 15 мин
запажања.
Историја, биологија,
математика, тио,
ликовна култура,
музичка култура

Компетенција за
учење,одговорн
о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко
муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,предуз
имљивост и
оријентација ка
предузетништву
,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад
ња, дигитална
компетенција

Усмене
провере
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости
и успешност
при изради
истраживаких
радова
-,домаћи
задаци,уреднос
т свеске и неме
карте,активнос

5.Регионал
на
географија
Европеопште
географске
одлике
Европе

8

5

Европа-основни
географски
подаци,разуђенос
т
обала,рељеф,клим
а,биљни свет и
воде,Европадруштвено
географске
одлике,становниш
тво,насеља,полит
ичка и регионална
подела,економско
географске
одлике и
Европска унија

Објашњавају
географски положај
Европе у односу на
остале делове света
на основу
географске
карте,издвајају
велике рељефне
целине и
објашњавају
разлике између
њих,објашњавају
међусобне везе и
законитости
Европе-утицај
климе,биљног света
и воде,уочавају и
објашњавају
структуре и
миграције
становништва
Европе,издвајају и
објашњавају
географске регије
Европе,објашњавај
у чињенице које се
односе на привреду
Европе и Европску
Унију.

275

Историја, биологија,
математика, тио,
ликовна култура,
музичка култура

Компетенција за
учење,одговорн
о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко
муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад
ња, дигитална
компетенција

т на
часу,запажања.
Усмене
провере
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости
и успешност
при изради
истраживаких
радова
домаћи
задаци,уреднос
т свеске и неме
карте,активнос
т на
часу,запажања.
15 мин
провера 28.
недеља.

6. Јужна
Европа

18

11

Јужна Европаположај,физичко
географске
одлике,друштвено
географске
одлике,Балканско
полуострво,Репуб
лика Србија,Црна
Гора,БиХ,Хрватск
а,Словенија,Алба
нија,Македонија,Б
угарска,Грчка,Ита
лија,Шпанија,Пор
тугалија,Андора,В
атикан,Сан
Марино,Монако,
Малта

Објашњавају
географски положај
Јужне Европе,њене
физичко географске
и друштвено
географске
одлике,уочавају
значај Средоземног
мора,уочавају
географски положај
Балканског
полуострва и
Балканских
државаСрбија,Црна
Гора,Словенија,Хр
ватска,БиХ,Албаниј
а,Македонија,Бугар
ска,Грчка,доносе
закључке о
њиховим
просторним и
узрочно
последичним
везама,издвајају и
објашњавају
географске регије
на простору
Балкана,објашњавај
у географске везе и
законитости на
простору
Апенинског и
276

Историја, биологија,
математика, тио,
ликовна култура,
музичка култура

Компетенција за
учење,одговорн
о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко
муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад
ња,дигитална
компетенција.

Усмене
провере
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости
и успешност
при изради
истраживаких
радова
-,уредност
свеске и неме
карте,активнос
т на
часу,запажања,
презентације.В
реме писаних
провера 23.
недеља.

Пиринејског
полуострва,издвајај
у и објашњавају
географске регије
Италије,Шпаније и
Португалије,објаш
њавају утицај
близине великих
држава на
географске одлике
минијатурних
државаВатикан,Сан
Марино,Андора,Ма
лта,Монако.
7.Средња
Европа

9

5

Средња Европафизичке и
друштвено
географске
одлике,државе
Средње ЕвропеМађарска,Румуниј
а,Чешка
,Словачка,,Швајц
арска,Аустрија,Не
мачка,Пољскаположај,границе,в
еличина,природне
и друштвено
географске
одлике.

Објашњавају
географске везе и
законитости
Средње Европе као
регије и у односу
на друге регије
Европе,упоређују
географски положај
Мађарске и
Румуније и
уочавају сличности
и разлике,доносе
закључке о
географском
положају
Чешке,Словачке,Ш
вајцарске и
277

Историја, биологија,
математика, тио,
ликовна култура,
музичка култура

Компетенција за
учење,одговорн
о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко
муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад

Усмене
провере
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости

8.Западна
Европа

6

3

Аустрије,уочавају и
објашњавају њихов
континентални
положај,уочавају
географске везе и
законитости на
простору Немачке
и Пољске издвајају
и објашњавају
њихове географске
регије.
Западна ЕвропаДоносе закључке о
физичко
географском
географске и
положају и другим
друштвено
географским
географске
одликама Западне
одлике,Уједињено Европе,објашњавај
Краљевство
у географске везе и
Велике Британије законитости Велике
и Северне Ирске- Британије,истичу
положај,границе,в географске
еличина,природне регије,објашњавају
и друштвено
утицај географског
географске
положаја,рељефа и
одлике,Француска климе на одлике
привреде
положај,границе,в Француске,издвајај
еличина,природне у и објашњавају
и друштвено
њене географске
географске
регије.
одлике.
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Историја, биологија,
математика, тио,
ликовна култура,
музичка култура

ња.

и успешност
при изради
истраживаких
радова
-домаћи
задаци,уреднос
т свеске и неме
карте,активнос
т на
часу,запажања.

Компетенција за
учење,одговорн
о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко
муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад
ња.

Усмене
провере
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости
и успешност
при изради
истраживаких
радова
-уредност

свеске и неме
карте,активнос
т на
часу,запажања.
Усмене
провере
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости
и успешност
при изради
истраживаких
радова
-уредност
свеске и неме
карте,активнос
т на
часу,запажања.

9.Северна
Европа

4

2

Северна Европафизичке и
друштвено
географске
одлике,Шведска и
Норвешкаположај,границе,в
еличина,природне
и друштвено
географске
одлике

Објашњавају
географске везе и
законитости
Северне Европегеографски
положај,разуђеност
обала,рељеф,климу,
хидрографију,прир
одне ресурсе и
њихову повезаност
са одликама
становништва и
привреде,доносе
закључке о
географском
положају и
географским
одликама
Норвешке и
Шведске.

Историја, биологија,
математика, тио,
ликовна култура,
музичка култура

Компетенција за
учење,одговорн
о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко
муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад
ња.

10.Источна
Европа

5

3

Источна Европафизичке и

Објашњавају
географске везе и

Историја, биологија,
математика, тио,

Компетенција за Усмене
учење,одговорн провере
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11.Европа
као
целина,Сис
тематизаци
ја градива

2

1

друштвено
географске
одлике,Руска
Федерацијаположај,границе,в
еличина,природне
и друштвено
географске
одлике.

законитости на
ликовна култура,
простору Источне
музичка култура
Европе,утицај
географског
положаја и физичко
географских одлика
на одлике
становништва и
привреде Источне
Европе,објашњавај
у одлике
географских регија
Руске Федерације

о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко
муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад
ња.

Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости
и успешност
при изради
истраживаких
радова
-,домаћи
задаци,уреднос
т свеске и неме
карте,активнос
т на
часу,запажања.

Годишња
систематизација
градива

Доносе закључке о
просторним и
узрочно
последичним
везама географских
чињеница Европе
као целине,на

Компетенција за
учење,одговорн
о учешће у
демократском
друштву,естети
чка
компетенција,ко

Усмене
провере
Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Ангажовање у
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Историја, биологија,
математика, тио,
ликовна култура,
музичка култура

основу анализе
географске
карте,наводе мере
за заштиту и
унапређивање
Светског мора и
биљног и
животињског
света,објашњавају
утицај природних и
друштвених
фактора на развој и
размештај
становништва и
привреде.
УКУПНО

муникација,одго
воран однос
према
околини,одгово
ран однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,
решавање
проблема,сарад
ња.

раду у пару,
групи и тиму
Самооцењивањ
е
Вршњачко
оцењивање
Израда
презентација
Израда паноа
Ангажованости
и успешност
при изради
истраживаких
радова

72

Наставне методе
Дијалошка,монолошка,демонстрациона,
илустрациона,рад на тексту,писани
радови
самостални ученички радови,
истраживачке, пројектне,
партиципативне, кооперативне, примена
ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални,индивидуални,групни,
Рад у пару, тимска настава
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Наставна средства
Уџбеник,радна свеска,атлас,географска
карта Европе,нема карта, рачунар, видео-бим

Физика
Разред
VI

Предмет
Физика

Циљ

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 истраживања, оформе основу научног метода и да се усмере према примено физичких
закона у свакодневном животу и раду.





Задаци









Теме/област
и

Укупн
о
часова

Развијање функционалне писмености;
разумевањепојава, процеса и односа у природи на основу физичких закона;
развијање способности за активности и стицање знања о физичким појавама кроз истраживање;
развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног
и прецизног изражавања;
развијање логичког и апстрактног мишљења;
схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења;
решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја;
развијањеспособности за примену знања из физике;
схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и
унапређивања животне средине;
развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи;
развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији.

Часов
и
обрад
е

Исходи
Садржаји
(обавезни/препоручени)

Корелац
ија
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Међупре
дметне
компете
нције

Начин
праћења/оцењив
ања ученика
(*Време
писаних
провера)

*Упознаје основне
појмове физике као
природне науке
2

2

1. Физика као природна наука и
методе којима се она служи
(посматрање, мерење, оглед)
2. Огледи који илуструју
различите физичке појаве

УВОД

КРЕТАЊЕ
14

7

1. Кретање у свакодневном
животу. Релативност кретања
2. Појмови и величине којима се
описује кретање (путања, пут,
време, брзина, правац и
смеркретања).
3. Подела кретања према облику
путање и брзини тела.
Равномерно праволинијско
кретање
4. Зависност пређеног пута од
времена, код равномерног
праволинијског кретања.
Променљиво праволинијско кретање.
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компете
нција за
учење
комуник
Математ ација
ика
Техничк
ои
информа
тичко
образова
ње

*схвата како физика
истражује природу
Математ
кроз већи број
ика
демонстрационих
огледа који
манифестују појаве
из различитих
области физике
*користи јединице SI
система за
одговарајуће
физичке величине
*усвоја основне
представе о
механичком кретању

компете
нција за
учење
комуник
ација
решавањ
е
проблем
а
сарадња
дигитал
на

- сумативно
оцењивање
- формативно
праћење
- ангажованост на
часу у раду у пару,
групи, тиму
-самооцењивање
- вршњачко
оцењивање
- израда
презентација
- учешће у
пројектима
- израда плаката
- усмена провера
- провера извођења
демонстрацоних
огледа и
лабораторијских
вежби
-домаћи задаци
- сумативно
оцењивање
- формативно
праћење
- ангажованост на
часу у раду у пару,
групи, тиму
-самооцењивање
- вршњачко
оцењивање
- израда
презентација
- учешће у
пројектима
- израда плаката
- усмена провера
- провера извођења
демонстрацоних

1.
6
СИЛА

14

2.

3.
4.
5.
6.

и зна величине које
карактеришу
равномерно
праволинијско
кретање и средњу
брзину као
карактеристику
променљивог
кретања
*схвата како физика
истражује природу
Узајамно деловање два тела у
кроз већи број
непосредном додиру и
последице таквог деловања:
демонстрационих
покретање, заустављање и
огледа који
промена брзине тела,
манифестују појаве
деформација тела (истезање,
из различитих
сабијање, савијање), трење при
области физике
кретању тела по хоризонталној
*користи јединице SI
подлози и отпор при кретању
система за
тела кроз воду и ваздух
одговарајуће
Узајамно деловање два тела која физичке величине
нису у непосредном додиру
*на основу појава
(гравитационо, електрично,
узајамног деловања
магнетно).
тела схвата силу као
Сила као мера узајамног
меру узајамног
деловања два тела
деловања која се
Правац и смер деловања силе
одређује
Процена интензитета силе
интезитетом,
демонстрационим
правцем и смером
динамометром
Сила Земљине тежа (тежина
тела).
* схвата како физика

огледа и
лабораторијских
вежби
-домаћи задаци

Средња брзина
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Математ
ика ,
техничк
о
образова
ње

компете
нција за
учење
комуник
ација
одговора
н однос
према
околини
решавањ
е
проблем
а
сарадња
дигитал
на
сарадња

- сумативно
оцењивање
- формативно
праћење
- ангажованост на
часу у раду у пару,
групи, тиму
-самооцењивање
- вршњачко
оцењивање
- израда
презентација
- учешће у
пројектима
- израда плаката
- усмена провера
- провера извођења
демонстрацоних
огледа и
лабораторијских
вежби
-домаћи задаци
- контролна вежба
(13. недеља)

Математ

компете

- сумативно
оцењивање

15

1. Основне и изведене физичке
величине и њихове јединице.
Међународни систем мера
2. Мерење дужине, запремине и
времена
3. Појам средње вредности мерене
величине и грешке при мерењу
4. Мерни инструменти
Лабораторијске вежбе
1. Мерење димензије малих тела
лењиром са милиметарском
поделом
2. Мерење запремине чврстих тела
неправилног облика мензуром
3. Одређивање сталне брзине
равномерног кретања помоћу
стаклене цеви са мехуром.
4. Одређивање средње брзине
променљивог кретања
5. Мерење еластичне силе при
истезању и сабијању опруге
6. Калибрисање еластичне опруге
и мерење тежине тела
динамометром
Мерење силе трења при клизању или
котрљању тела по равној подлози

4

МЕРЕЊЕ

МАСА И
ГУСТИН
А

15

5

1. Инертност тела. Закон инерције
(Први Њутнов закон механике).
2. Маса тела на основу појма о
инертности и узајамном
деловању тела.
3. Маса и тежина као различити
285

истражује природу
кроз већи број
демонстрационих
огледа који
манифестују појаве
из различитих
области физике
*користи јединице SI
система за
одговарајуће
физичке величине
* рукује мерилима и
инструментима за
мерење
одговарајућих
физичких величин
*самоупознаје појам
грешке и значај
релативне грешке, а
да зна шта је
апсолутна грешка и
како настаје грешка
при очитавању скала
мерних
инструмената

ика ,
техничк
о
образова
ње и
хемија

нција за
учењекомуник
ација
решавањ
е
проблем
а
сарадња
дигитал
на
сарадња

компете
* разуме како физика Математ нција за
истражује природу
ика ,
учење
кроз већи број
техничк комуник
демонстрационих
о
ација
огледа који
образова околини
манифестују појаве
ње и
решавањ

- формативно
праћење
- ангажованост на
часу у раду у пару,
групи, тиму
-самооцењивање
- вршњачко
оцењивање
- израда
презентација
- учешће у
пројектима
- израда плаката
- усмена провера
- провера извођења
демонстрацоних
огледа и
лабораторијских
вежби
-домаћи задаци
- контролна вежба
(28. недеља)

- сумативно
оцењивање
- формативно
праћење
- ангажованост на
часу у раду у пару,
групи, тиму
-самооцењивање
- вршњачко

појмови
4. Мерење масе тела вагом.
5. Густина тела. Одређивање
густине чврстих тела
6. Одређивање густине течности
мерењем њене масе и
запремине.
Лабораторијске вежбе
1. Одређивање густине чврстих
тела правилног и неправилног
облика
Одређивање густине течности
мерењем њене масе и запремине

12
ПРИТИСА
К

укупно

5

из различитих
области физике
*користи јединице SI
система за
одговарајуће
физичке величине
*усвоја појам масе и
тежине и прави
разлику између њих
*одређује густину
чврстих тела и
густину течности
мерењем њене масе
и запремине
1. Притисак чврстих тела
* схвата како физика
истражује природу
2. Притисак у мирној течности.
кроз већи број
Хидростатички притисак.
3. Спојени судови
демонстрационих
4. Атмосферски притисак.
огледа који
Торичелијев оглед. Зависност
манифестују појаве
из различитих
атмосферског притиска од
области физике
надморске висине. Барометри.
5. Преношење спољашњег
*користи јединице SI
притиска кроз течности и гасове система за
у затвореним судовима.
одговарајуће
Паскалов закон и његова
физичке величине
*усвоја појам
примена
притиска , свати
Лабораторијска вежба
преношење притиска
Одређивање зависности
кроз течности и
хидростатичког притиска од дубине
воде
гасове и разуме
Паскалов закон

72
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хемија

е
проблем
а
сарадња
дигитал
на
сарадња

оцењивање
- израда
презентација
- учешће у
пројектима
- израда плаката
- усмена провера
- провера извођења
демонстрацоних
огледа и
лабораторијских
вежби
-домаћи задаци

Математ
ика ,
техничк
о
образова
ње и
хемија

компете
нција за
учење
комуник
ација
решавањ
е
проблем
а
сарадња
дигитал
на
сарадња

- сумативно
оцењивање
- формативно
праћење
- ангажованост на
часу у раду у пару,
групи, тиму
-самооцењивање
- вршњачко
оцењивање
- израда
презентација
- учешће у
пројектима
- усмена провера
- провера извођења
демонстрацоних
огледа и
лабораторијских
вежби

Наставне методе
Монолошка, дијалошка, демонстрациона,
експериментална, активна настава и
презентације, кооперативне,
партиципативна, појектне, истраживачке,
примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада

Наставна средства

*уџбеник
Фронтални, индивидуални, групни, у пару, *практикум
тимска настава
*динамометар
*дигитална вага
*магнети
*опруге
*метарска трака
*хронометар
* видео-бим
* рачунар
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Математика
Разред
Шести

Предмет
Математика

Циљ

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су
потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених
математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно
настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности,
формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.

Задаци

Задаци наставе математике јесу:
- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама
у природи, друштву и свакодневном животу;
- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим
подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног
мишљења;
- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости;
- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и
усменом облику;
- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;
- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање
основних својстава тих операција;
- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела и разумевање њихових узајамних односа;
- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука;
- изграђивање позитивних особина ученикове личности као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност,
објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад;
- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.
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24

Појам негативног броја.
Скуп целих бројева (Z).
Цели бројеви на
бројевној правој.
Супротан број.
Апсолутна вредност
целог броја.
Упоређивање целих
бројева.
Основне рачунске
операције с целим
бројевима и њихова
својства.

Ученик:
-дефинише појам
целог броја
-одређује
припадност броја
скупу целих
бројева
-одређује супротан
броју датом броју
-дефинише
апсолутну
вредност броја
-упоређује целе
бројеве
- решава задатке
користећи основне
рачунске
операције и
особине целих
бројева
-примењује
стечена знања у
решавању прблема

289

Корелациј
а

Часови
обраде
9

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Међупредметне
компетенције
-компетенција за
целоживотно учење
- решавање
проблема
-Вештина сарадње
-диготална
компетенција

Физика
Географија
Биологија
Информатика и рачунарство

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ

Теме/области

Укупно
часова

Исходи

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
-сумативно
оцењивање
-формативно
праћење
-ангажованост на
часу и у раду у пару,
групи, тиму
-учешће у изради
презентација и
пројеката
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање
-контролне вежбе (7.
недеља )
-тест (15 недеља)
-усмени одговори
-15-минутне провере
-диференцирани
тестови (у три
нивоа)
-домаћи задаци
-активност на часу

17
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-компетенција за
целоживотно учење
- решавање
проблема
-Вештина сарадње
-диготална
компетенција

Физика
Географија
Информатика и рачунарство

РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ

45

Скуп рационалних
бројева (Q).
Приказивање
рационлних бројева на
бројевној правој.
Уређеност скупа Q.
Рачунске операције у
скупу Q и њихова
својства.
Изрази с рационалним
бројевима.
Једначине и
неједначине упознатих
облика- решавање и
примена.
Проценат и примене.

Ученик:
-дефинише појам
рационалног броја
-одређује
припадност броја
скупу Q
-приказује
рационалне
бројеве на
бројевној правој
-упоређује
рационалне
бројеве
- решава задатке
користећи основне
рачунске
операције и
особине
рационлних
бројева
-користи проценте
у решавању
задатака
-примењује
стечена знања у
решавању прблема

сумативно
оцењивање
-формативно
праћење
-ангажованост на
часу и у раду у пару,
групи, тиму
-учешће у изради
презентација и
пројеката
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање
-контролне
-тест (у току марта)
-усмени одговори
-петнаестоминутне
провере
-диференцирани
тестови (у три
нивоа)
-квизови (Kahoot)
-домаћи задаци
-активност
-сарадња
-рад у групи

13

Ученик:
-дефинише троугао као
врсту многоугла
-правилно обележава
основне елементе троугла
-развртава троуглове
према величини страница
-одређује непоннати угао
троугла
-разврстава троуглове
према величини углова
-конструше неке углове
-интерпретира основна
правила о подударности
-закључује једнакост
аналогних елемената
-конструише троугао
-описује и уписује
кружницу у троугао
-дефинише значајне тачке
троугла
-конструише значајне
тачке троугла
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компетенција за
целоживотно
учење
- решавање
проблема
-Вештина сарадње
-диготална
компетенција

ТИО
Информатика и рачунарство

ТРОУГАО

30

Троугао; однос страница,
врсте троуглова према
страницама.
Углови троугла, збир
углова, врсте троуглова
према величини углова.
Однос између страница и
углова троугла.
Конструкције неких углова
(60°, 120°, 30°, 45°, 75°,
135°).
Подударност троуглова
(интерпретација) .
Основна правила о
подударности троуглова.;
закључивање о једнакости
аналогних елемената.
Основне контрукције
троуглова.
Описана кружница око
троугла и уписана у њега,
висина и тежишна линија.
Четири значајне тачке у
троуглу и њихова
конструкција.

- сумативно
оцењивање
-формативно
праћење
-ангажованост на
часу и у раду у
пару, групи, тиму
-учешће у изради
презентација и
пројеката
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање
контролне вежбе
(15 недеља )
-усмени одговори
-петнаестоминутне
провере
-диференцирани
тестови (у три
нивоа)
-израда модела од
картона
-квизови (Kahoot)
-домаћи задаци
-активност
-сарадња
-рад у групи

8
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-компетенција за
целоживотно
учење
- решавање
проблема
-Вештина сарадње
-диготална
компетенција

ТИО
Физика
Информатика и рачунарство

ЧЕТВОРУГАО

20

Ученик:
Четвороугао; врсте
-дефинише четвороугао
четвороуглова (квадрат,
као врсту многоугла
правоугаоник,
-правилно обележава
паралелограм, ромб,
основне елементе
трапез, делтоид); углови
четвороугла.
четворугла
Паралелограм,
својства;
-развртава четворуглове
појам централне симетрије. према њиховим својствима
Врстепаралелограма;
-одређује непознати угао
правоугли паралелограми.
четвороугла
Конструкцијепаралелограм
-дефинише паралелограм
а.
-користи својства
Трапез, својства, средња папалелограма у решавању
линија;
врсте трапеза,
задатака
једнакокраки
трапез.
-издваја централно
Основне
конструкције
симетричне фигуре
трапеза.
-конструише паралелограм
-користи својства трапеза у
решавању задатака
-израчунава средчу линију
трапеза
-развртава трапезе према
њиховим особинама
-конструише трапез

сумативно
оцењивање
-формативно
праћење
-ангажованост на
часу и у раду у
пару, групи, тиму
-учешће у изради
презентација и
пројеката
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање
-контролне вежбе
( 27. недеља)
-усмени одговори
-петнаестоминутне
провере
-диференцирани
тестови (у три
нивоа)
-израда модела од
картона
-квизови (Kahoot)
-домаћи задаци
-активност
-сарадња
-рад у групи

Писмени
задаци

8

Укупно

144

7
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Физика
ТИО
Информатика и рачунарство

ПОВРШИНА ТРОУГЛА И ЧЕТВОРОУГЛА

17

Појам површине фигуре површина правоугаоника.
Једнакост површина
фигура.
Површина паралелограма,
троугла, трапеза.
Површина четвороугла с
нормалним дијагоналама.

Ученик:
-дефинише појам
површине
-даје примере једнакости
површина различитих
фигура
-израчунава површину
паралелограма, троугла,
трапеза
- израчунава површину
четворугла са нормалним
дијагоналама
-примењује стечена знања
у проблемима

-компетенција за
целоживотно
учење
- решавање
проблема
-Вештина сарадње
-диготална
компетенција

сумативно
оцењивање
-формативно
праћење
-ангажованост на
часу и у раду у
пару, групи, тиму
-учешће у изради
презентација и
пројеката
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање
-контролне вежбе
(34 недеља )
-усмени одговори
-петнаестоминутне
провере
-диференцирани
тестови (у три
нивоа)
-квизови (Kahoot)
-домаћи задаци
-активност
-сарадња
-рад у групи
-писмена провера
(9. недеља , 17.
недеља , 29. недеља
, 38.недеља )

Наставне методе
Пртиципативне методе, кооперативне
методе, примена ИКТ, монолошка метода,
дијалошка метода, метода рада са текстом,
метода илустрације, метода
демонстрације, метода самосталних
радова ученика, методе пројектне наставе

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, индивидуални, рад у пару,
групни рад, тимски рад
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Наставна средства
Уџбеник, збирка задатака, прибор за
геометрију, креда, табла, пројектор, рачунар,
модели геометријских објеката, дидактички
материјал за побољшање визуелизације у
настави (танграм, бинго листиће,
картончићи за ланац знања, наставни листић
на три нивоа тежине)

Биологија
Разред
Шести
Циљ
Задаци

Теме/области

I Увод

II Праживотиње

III Царство
животиња

Предмет
Биологија
Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном простору, начину живота, основној грађи и разноврсности и
значају животињског света.
Задаци наставе биологије су: развијање љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће генерације, развијање основне научне писмености, логичког
расуђивања, објективности и критичког мишљења, упознавање спољашње и основне унутрашње грађе праживотиња и грађе животиња, поступно и систематично упознавање
разноврсности животињског света, разумевање еволутивног развоја живог света и развијање хигијенских навика и здравствене културе.
Начин
Укупно
Часови
Садржаји
Међупредметне
праћења/оцењивања
Исходи
Корелација
часова
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције
ученика (*Време писаних
провера)
Разноврсност живог света и основне
-компененција за учење
Упоређује, утврђује сличности и
разлике између биљака, гљива и
Историја,
-комуникација
разлике између биљака, гљива и
Усмено проверавање
3
2
животиња
Хемија
-дигитална
животиња.

9

48

4

24

Праживотиње – хетеротрофни
протисти, једноћелијска
организација, разноврсност

Свет животиња – настанак и развој
животиња, разноврсност, преглед
главних група и основне особине.
Сунђери, дупљари, пљоснати црви,
ваљкасти црви, чланковити црви,
зглавкари, мекушци, бодљокошци;
грађа, разноврсност, начин живота.
Хордати, кичмењаци: рибе,
водоземци, гмизавци, птице и
сисари, грађа, начин живота и
разноврсност.

Упоређује, групише сличности и
разлике међу праживотињама,
препознаје главни смисао њихове
улоге у еволуцији, процењује
вредност теорија и излагања
везане за праживотиње

- Идентификује основне
прилагођености спођљшње грађе
живих бића на услове животне
средине укључујући и основне
односе исхране и распрострањења;
- уочава основну класификацију
животиња;
- Зна грађу пљоснатих и
ваљкастих црва и препознаје
паразитске врсте;
- Свата значај превенције, мере
заштита од паразита;
- Уочава сложенију грађу
чланковитих црва;
- Разуме разноврсност и огромну
бројност зглавкара;
- Разликује основне делове тела
ових животиња;
- Објашњава начин живота и грађу
бодљокожаца;
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Историја,
Физика

Српски језик,
физика,
информатика и
рачунарство,
географија,
техника и
технологија,
ликовна култура

-компененција за учење
-комуникација
-дигитална

-компененција за учење
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
- решавање проблема
-сарадња
-дигитална

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Усмено проверавање
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Ангажованост на часу
Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
Микроскопирање
Израда презентација, паноа
Учешће у пројектима

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Усмено проверавање
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Ангажованост на часу
Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
Микроскопирање
Израда презентација, паноа
Учешће у пројектима
Писмена вежба – 25.
недеља

- Зна одлике хордата и њихову
поделу;
- Разликује делове тела риба,
водоземаца, гмизаваца, птица и
сисара;
- Разуме начин живота кичмењака
и њихову разноврсност.

IV Угроженост и
заштита
животиња

V Увод у
еволуцију живог
света

6

6

3

3

Разноврсност царства животиња и
биодиверзитет, фактори угрожавања
и значај заштите животиња.

Живот на Земљи, докази еволуције,
геолошка доба, календар живота

Наставне методе
Метода усменог излагања
Метода разговора
Метода илустрације
Метода демонстрације
Метода читања и рада на тексту
Метода практичних и лабораторијских радова
Истраживачка, пројектна, партиципативна, кооперативна,
примена ИКТ

Опажа и именује информације,
разуме шта све угрожава
животиње у непосредном
окружењу, зна основне податке и
места где су животиње
најугроженије и схвата главне
идеје за њихову заштиту.

Уочава и класификује основне
појмове органске еволуције и
препознаје главни смисао и
процењује вредност теорије и
излагања о органској еволуцији.

Начин остваривања програма
Облици рада
фронтални
индивидуални
групни
рад у пару
тимски
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Историја,
Географија,

Историја,
Географија

-компененција за учење
-комуникација
-одговоран однос према
околини
- решавање проблема
-сарадња
-дигитална

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Усмено проверавање
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Ангажованост на часу
Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
Микроскопирање
Израда презентација, паноа
Учешће у пројектима

-компененција за учење
-комуникација
- решавање проблема
-дигитална

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Усмено проверавање
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Ангажованост на часу
Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
Микроскопирање
Израда презентација, паноа
Учешће у пројектима

Наставна средства
Уџбеник за шести разред, Радна свеска за шести разред, наставни
листићи, радни листићи, слајдови, зидне слике, увеличавајућа
средства, микроскопски препарати, природни материјал,
микроскоп, рачунар, пројектор

Техника и технологија
Разред
Шести
Циљ

Задаци

Теме/области

1. Животно
и радно
окружење

Предмет
Техника и технологија
Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развијe техничко-технолошку писменост, да изгради
одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и
технолошкихресурса, стекне бољи увид у сопствена професионалнаинтересовања и поступа предузимљиво и
иницијативно.
Један од најважнијих задатака је да се код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у
реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање
предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја.

Укупно
часова

6

Часови
обраде

6

Садржаји
(обавезни/
препоручени)

- Значај и развој
грађевинарства
- Просторно и
урбанистичко планирање
- Култура становања у:
урбаним и руралним
срединама, објектима за
индивидуално и
колективно становање,
распоред просторија,
уређење стамбеног
простор
- Кућне инсталације

Исходи

-повезује развој
грађевинарства и
значајурбанизма у
побољшању
условаживљења
– анализиракарактеристике
савременекултуре
становања
– класификује кућне
инсталације наоснову
њихове намене
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Корелација

Историја
Ликовна
култура

Међупредметне
компетенције

– компененција за
учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– одговоран однос
према околини

Начин
праћења/оцењива
ња ученика
(*Време писаних
провера)
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажованост у раду
у пару, групи, тиму
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање

Израда презентација и
учешће у пројектима
- Усмена провера
- Практична провера

2. Саобраћај

3. Техничка
и дигитална
писменост

8

18

6

4

- Саобраћајни системи
- Саобраћајни објекти
- Управљање
саобраћајном
сигнализацијом
- Правила безбедног
кретања пешака и возача
бицикала у јавном
саобраћају

- Приказ грађевинских
објеката и техничко
цртање у грађевинарству
- Техничко цртање
помоћу рачунара
- Представљање идеја и
решења уз коришћење
дигиталних презентација

-класификује врсте
саобраћајнихобјеката
према намени
– повезује неопходност
изградњепрописне
инфраструктуре
сабезбедношћу учесника у
саобраћају
– повезује коришћење
информационихтехнологиј
а у саобраћајним објектима
сауправљањем и
безбедношћу путника
иробе
– демонстрира правилно и
безбеднопонашање и
кретање пешака и
возачабицикла на
саобраћајном полигону
и/или уз помоћ рачунарске
симулације

- скицира просторни
изглед
грађевинскогобјекта
– чита и црта грађевински
техничкицртежуважавајућ
и фазе изградње
грађевинског објекта уз
применуодговарајућих
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Информатик
аи
рачунарство
Историја
Биологија
Ликовна
култура

Информатик
аи
рачунарство
Математика
Ликовна
култура

– компененција за
учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– комуникација
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална
компетенција

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема

Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажованост у раду
у пару, групи, тиму
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Израда презентација и
учешће у пројектима
- Усмена провера
- Практична провера
- Израда графичких
радова
- Израда модела
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,

4. Ресурси и
производња

20

12

- Подела, врсте и
карактеристике
грађевинских материјала
- Техничка средства у
грађевинарству и
пољопривреди
- Организација рада у
грађевинарству и
пољопривреди
- Обновљиви извори
енергије и мере за
рационално и безбедно
коришћење топлотне
енергије
- Рециклажа материјала у
грађевинарству и
пољопривреди и заштита
животне средине
- Моделовање машина и
уређаја у грађевинарству,
пољопривреди или
модела који користи
обновљиве изворе

правила и симбола
– користи рачунарске
апликације за
техничко цртање, 3D
приказграђевинског
објекта и унутрашње
уређење стана уважавајући
потребесавремене културе
становања
– самостално креира
дигиталнупрезентацију и
представља је

– дигитална

- класификује грађевинске
материјалепрема врсти и
својствима и процењује
могућности њихове
примене
– повезује коришћење
грађевинскихматеријала са
утицајем на животну
средину;
– повезује алате и машине
са врстамаграђевинских и
пољопривреднихрадова
– реализује активност која
указује
наважнострециклаже
– образлаже на примеру
коришћењеобновљивих
извора енергије и начине
њиховог претварања у
корисне обликеенергије
– правилно и безбедно
користи уређаје
зазагревање и

– компененција за
учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– естетичка
компентенција
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
– редузимљивост
и оријентација ка
предузимљивошћу
– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална
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самоиницијативност,
креативност)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажованост у раду
у пару, групи, тиму
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Израда презентација и
учешће у пројектима
- Усмена провера
- Практична провера
- Израда графичких
радова

Биологија
Географија
Ликовна
култура
Информатик
аи
рачунарство

Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажованост у раду
у пару, групи, тиму
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Израда презентација и
учешће у пројектима
- Усмена провера
- Практична провера
- Израда графичких
радова

енергије

5.Конструкт
орско
моделовање

20

2

- Израда техничке
документације
- Израда макете/модела у
грађевинарству,
пољопривреди или
модела који користи
обновљиве изворе
енергије
- Представљање идеје,
поступка израде и
решења производа
- Одређивање тржишне
вредности производа
укључујући и оквирну
процену трошкова

климатизацију простора
– повезује значај извођења
топлотнеизолације са
уштедом енергије
– повезује гранепољоприв.
саодређеном врстом
производње хране
– описује занимања у
областиграђевинарства,
пољопривреде,производње
и прераде хране
– израђује моделграђ.
машине или
пољопривредне машине уз
применумера заштите на
раду
– самостално/тимски
одабира макете/модел
грађевинског објекта и
образлаже избор
– самостално проналази
информације оусловима,
потребама и начину
реализације макете/модела
користећиИКТ
- креира планску
документацију (листу
материјала, редослед
операција, процену
трошкова) користећи
програм за обрадутекста
– припрема и организује
радно
окружењеодређујући
одговарајуће алате,
машинеи опрему у складу
са захтевима посла и
материјалом који се
обрађује
– израђује макету/модел
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- Израда модела

Информатик
аи
рачунарство
Математика
Ликовна
култура

– компененција за
учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– естетичка
компентенција
– одговоран однос
према околини
– одговоран однос
према здрављу
– редузимљивост
и оријентација ка
предузимљивошћу

Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажованост у раду
у пару, групи, тиму

- Представљање
производа и креирање
дигиталне презентације

Наставне методе
- Монолошка
- Дијалошка
- Демонстративна
- Метода практичних радова
- Текстуална
- Графички радови
-Кооперативна
-Истраживачка
-Пројектна
-Партиципативна
-Примена ИКТ

поштујући принципе
економичног искоришћења
материјала и рационалног
одабира алата и машина
примењујући процедуре у
складу са принципима
безбедности на раду
– учествује у
успостављању критеријума
за вредновање, процењује
свој рад и рад других и
предлаже унапређења
постојеће макете/модела
– одређује реалну вредност
израђене макете/модела
укључујући и оквирну
процену трошкова

Начин остваривања програма
Облици рада
- Фронтални
- Индивидуални
- Рад у пару
- Групни рад
-Тимски рад

301

– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална

Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Израда презентација и
учешће у пројектима
- Усмена провера
- Практична провера
- Израда графичких
радова
- Израда модела

Наставна средства
- Уџбеник за шести разред
- Прибор за техничко цртање
- Конструкторски комплети
- Алати за обраду папира, текстила, дрвета
- Рачунари
- Пројектор
- Мултимедијални уређаји
- Мултимедијалне презентације
- Штампани материјали

Информатика и рачунарство
Разред
шести

Предмет
Информатика и рачунарство
Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну
комуникацију у дигиталном окружељу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих
Циљ
проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.
Задатак је да се код ученика развију информатичка знања, вештине и ставови неопходни за самосталну, одговорну и
примерену употребу рачунара у решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације.
-оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је
примењују или проблему који решавају,
-развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и
комуникационе технологије,
Задаци
-оспособљавање uченика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење
представе у виду текста, алгоритамског дијаграма или програма,
-оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед
активности, изаберу извор информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се
консултовати),
-оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности
других у свакодневном раду у дигиталном окружењу.
Начин
Међупредме
Садржаји
праћења/оцењивања
Укупно Часови
Корелац
тне
Теме/области
(обавезни/препоруче
Исходи
ученика
ија
компетенциј
часова обраде
ни)
(*Време писаних
е
провера)
-Правилно
користи
ИКТ
уређаје;
Математ –компененција Вреднује се процес и
-Дигитални уређаји и
-креира, уређује и структуира
кориснички програми
за учење
продукти учења.
ика,
У процесу оцењивања
-Управљање дигиталним дигиталне садржаје који садрже
–
одговорно
ликовна
табеле у програму за рад са
документима
учешће у
узимају се у обзир све
култура, демократском
текстом и програму за рад са
-Рад са сликама
активности ученика
10
9
ИКТ
техника друштву
мултимедијалним
-Рад са текстом
(уредност,
и
систематичност,
-Рад са мултимедијалним презентацијама;
– рад са
-креира и обрађује дигиталну
презентацијама које
залагање,
технолог подацима и
слику;
самоиницијативност,
садрже видео и аудио
информацијама
ија
302

садржаје

-самостално снима и врши
основну обраду аудио и видео
записа;
-чува и организује податке
локално и у облаку.

– сарадња
– дигитална
компетенција

креативност)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Израда презентација и
учешће у пројектима
- Усмена провера
- Практична провера
- Израда графичких
радова

Дигитална
писменост

4

3

- Употреба ИКТ уређаја
на одговоран и сигуран
начин у мрежном
окружењу.
-Интернет сервиси
-Правила безбедног рада
на Интернету
-Претраживаље
интернета, одабир
резултата и преузимање
садржаја
-Заштита приватности
личних поатака и
ауторских права

–одговорно и правилно користи
ИКТ уређаје у мрежном
окружењу;
-разликује основне интернет
сервисе;
-примењује поступке и правила
за безбедно понашање и
представљање на мрежи;
-приступа Интернету,
самостално претражује,
проналази и процењује
информације и преузима их на
свој уређај поштујући ауторска
права;
-објашњава поступак заштите
дигиталног производа/садржаја
одговарајућом ЦЦ лиценцом,
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Корелаци
ја се може
остварити
са свим
обавезни
м,
изборним
предмети
ма и
ваннастав
ним
актиности
ма

–
компененција
за учење
– естетичка
компентенција
–
комуникација
– рад са
подацима и
информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална
компетенција

Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Израда презентација и
учешће у пројектима
- Усмена провера
- Практична провера
- Израда графичких
радова

Пројектни
задатак из
области ИКТ и
Дигитална
писменост

Рачунарство

4

15

2

13

-Фазе пројектног задатка
од израде плана до
представљања решења.
-израда пројектног
задатка у корелацији са
другим предметима
-Вредновање резултата
пројектног задатка.

-Основе изабраног
програмског језика
-Основне аритметичке
операције
-Уграђене функције
-Ниске (стрингови)
-Структуре података
-Гранање
-Понављање
-Основни алгоритми

-сарађује са осталим члановима
групе у одабиру теме,
прикупљању и обради
материјала, престављању
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.

-објасни поступак прикупљања
података путем онлајн упитника;
-креира једноставан програм у
текстуалном програмском
језику;
-користи математичке изразе за
израчунавања у једноставним
програмима;
-објашњава и примењује
одговарајућу програмску
структуру (наредбе, доделе;
гранања, петље);
-користи у оквиру програма
нумеричке, текстуалне и
једнодимензионе низовске
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Корелаци
ја се може
остварити
са свим
обавезни
м,
изборним
предмети
ма и
ваннастав
ним
актиности
ма

–
компененција
за учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– рад са
подацима и
информацијама
– сарадња
– дигитална
компетенција

математ
ика

–
компененција
за учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– рад са
подацима и
информацијама
– сарадња
– дигитална
компетенција

Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Израда презентација и
учешће у пројектима
- Усмена провера
- Практична провера
- Израда графичких
радова
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
Самооцењивање и

вредности;
-разлаже сложени проблем на
једноставније функционалне
целине (потпрограме);
-проналази и отклања грешке у
програму;

Пројектни
задатак из
области
Рачунарство

3

1

-Фазе пројектног задатка
од израде плана до
представљања решења.
-израда пројектног
задатка у корелацији са
другим предметима
-Вредновање резултата
пројектног задатка.

-Сарађује са осталим члановима
групе у одабиру теме,
прикупљању и обради
материјала, престављању
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.
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вршњачко оцењивање
Израда презентација и
учешће у пројектима
- Усмена провера
- Практична провера
- Израда графичких
радова

Корелаци
ја се може
остварити
са свим
обавезни
м,
изборним
предмети
ма и
ваннастав
ним
актиности
ма

– компененција
за учење
– одговорно
учешће у
демократском
друштву
– рад са
подацима и
информацијама
– сарадња
– дигитална
компетенција

Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Ангажованост у раду у
пару, групи, тиму
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Израда презентација и
учешће у пројектима
- Усмена провера
- Практична провера
- Израда графичких
радова

Наставне методе
- Метод решавања проблемске ситуације
- Дијалошка
- Демонстративна
- Метода практичних радова
- Текстуална
- Графички радови
-Кооперативна
-Истраживачка
-Пројектна
-Партиципативна
-Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада

- Фронтални
- Индивидуални
- Рад у пару
- Групни рад
-Тимски рад

Наставна средства

- Уџбеник за шети разред
- Рачунари
- Пројектор
- Мултимедијални уређаји
- Мултимедијалне презентације
- Штампани материјали
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Физичко и здравствено васпитање
Разред
шести
Циљ

Задаци

Теме/области

ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

Предмет
Физичко и Здравствено Васпитање (+ обавезне физичке активности ученика)
Циљ наставе и учења физичког 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.
 Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког
васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани,
 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела,
 Развој и усавршавање моторичких способности,
 Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање
теоријских знања неопходних за њихово усвајање,
 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог
васпитно-образовног подручја,
 Формирање морално-вољних квалитета личности,
 Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и
рада,
 Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.
Начин
праћења/о
Укупн
цењивања
Часови
Садржаји
Међупредметне
о
Исходи
Корелација
ученика
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције
часова
(*Време
писаних
провера)
Обавезни садржаји
Биологија, Копетенција за Сумативно
 Примени
Географија,
учење,
оцењивањ
комплексе
Вежбе за развој снаге
Музичка
Комуникација, е
простих и
Вежбе
за
развој
11
4
култура,
Одговорно
Форматив
општеприпремн
покретљивости
Ликовна
учешће у
но
их вежби у
Вежбе за развој аеробне
култура,
демократском праћење
већем обиму и
издржљивости
Информати
друштву,
Самооцењ
интензитету у
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Вежбе за развој брзине
Вежбе
за
развој
координације

Примена
националне
батерије
тестова
за
праћење физичког развоја
и моторичких способности
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самосталном
вежбању
Користи
научене вежбе у
спорту,
рекреацијии
различитим
животним
ситуацијама
Упоређује
резултате
тестирања са
вредностима за
свој ураст
примени
досегнути ниво
усвојене
технике кретања
у игри, спорту и
свакодневном
животу

ка,
Математик
а, Српски
језик

Естетичка
компетенција,
Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не

Обавезни садржаји

Техника штафетног трчања
Скок удаљ
Бацања кугле 2 kg

Техника истрајног трчања
Истрајно
трчање
–
припрема за крос
Скок увис (опкорачна
техника)

МОТОРИ
ЧКЕ
ВЕШТИН
Е, СПОРТ
И
СПОРТС
КЕ
ДИСЦИП
ЛИНЕ

Реализује
атлетске
дисциплине
Развија своје
моторичке
способности
применом
вежбања из
атлетике

Проширени садржаји
Тробој
Атлет
ика

12

Биологија
Информатика
Математика
Српски језик

3
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Компетенција
за учење,
Одговорно
учешће у
демократском
друштву,
Естетичка
компетенција,
Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

активноси
Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и

Обавезни садржаји
Вежбе на тлу
Прескоци и скокови
Вежбе у упору
Вежбе у вису
Греда
Гимнастички полигон

Спорт
ска
гимна
стика

21

6





Проширени садржаји
Вежбе на тлу (напредне
варијанте)
Висока греда
Прескок
Коњ са хватаљкама
Вежбе у упору (сложенији
састав)
Вежбе у вису (сложенији
састав)
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Одржава
равнотежу у
различитим
кретањима,
изводи ротације
тела
Схвати вредност
спортске
гимнастике за
сопствени развој

Биологија
Музичка
култура
Ликовна
култура
Информатика
Математика
Српски језик

Компетенција
за учење,
Одговорно
учешће у
демократском
друштву,
Естетичка
компетенција,
Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси
Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички

Основ
е
тимск
их и
спорт
ских
игара

23

6

Обавезни садржаји
Кошарка:
Основни елементи технике
и правила;
 Кретање у основном
ставу у одбрани
 Контрола лопте у
месту и кретању
 Вођење лопте
 Дриблинг
 Хватање и додавање
лопте
 Шутирања
 Принципи
индивидуалне
одбране
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Изведе елементе
кошаркашке
технике
Примени
основна правила
кошарке
Користи
елементе
кошарке у игри
примени
основне
елементе
тактике у
одбрани и
нападу
Учествује на

Биологија
Музичка
култура
Географија
Информатика
Математика
Српски језик

Компетенција
за учење,
Одговорно
учешће у
демократском
друштву,
Естетичка
компетенција,
Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси
Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички





Откривање
и
покривање (сарадња
играча)
Основна
правила
кошарке

унутар
одељенским
такмичењима

Проширени садржаји
Напредни
елементи
технике, тактике и правила
игре:
 Дриблинг
(сложеније
варијанте)
 Финтирање
 Основни принципи
колективне игре и
напада

Плес
и
ритми
ка

5

3

Обавезни садржаји

 Бежбе са вијачом
 Народно
коло
,,Моравац''

 Народно коло из
краја у ком се 
школа налази
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Изведе кретања
у различитом
ритму
Игра народно
коло
Изведе основне
кораке плеса из
народне

Музичка
култура,
Географија,
Српски језик

Компетенција
за учење,
Одговорно
учешће у
демократском
друштву,
Естетичка
компетенција,

х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси
Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање

Проширени садржаји
 Састав са обручем

 Састав са лоптом
 Кратки састав са
вијачом
 Енглески валцер
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традиције
других култура
Изведе кретања,
вежбе и кратке
саставе уз
музичку пратњу

Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси

Обавезни садржаји

Предвежбе у обучавању
пливања
Игре у води

Самопомоћ у води
Проширени садржаји
Плива једном техником
Роњење у дужину




Плива
ње

Контролише и
одржава тело у
води
Преплива 25 m
слободном
техником
Скочи у воду на
ноге
Поштује
правила
понашања у и
око водене
средине

Биологија
Хемија
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Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир

ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси
Повезивање
садржаја атлетике и
гимнастике
 Такмичења и
примена вештина
снаге,
покретљивости и и
брзине
Обавезни садржаји
 Основна
правила
вежбања
 Основна
правила
кошарке и правила
рукомета
 Понашање
према
осталим субјектима
у
игри
(према
судији,
играчима
супротне
и
сопствене екипе)
 Чување
и
одржавање
материјалних
добара
која
се
користе у вежбању


Полиг
они

Физичка
и
здравстве
на
култура Физич
ко
(реализује
вежба
се кроз
све
ње и
наставне спорт
области и
теме уз
практича
н рад)

44

6
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Примени своје
моторичке
способности
Примени и
поштује правила
и такмичи се
Препозна
начине за
побољшање
својих физичких
способности
Препозна
могуће
последице
недовољне физи
чке активности
Правилно се
понаша на
вежбалиштима
као и на
спортким
манифестацијам
а

Биологија,
Географија,
Музичка
култура,
Ликовна
култура,
Информатика
Математика,
Српски језик.

Компетенција
за учење,
Одговорно
учешће у
демократском
друштву,
Естетичка
компетенција,
Одговоран
однос према
околини,
Одговоран
однос према
здрављу,
Сарадња.

Сумативно
оцењивањ
е
Форматив
но
праћење
Самооцењ
ивање
Вршњачко
оцењивањ
е
Оријентац
ија на
исходе,
стање
моторички
х
















Уредно постављање
и склапање справа и
реквизита
неопходних
за
вежбање
Облици насиља у
физичком
васпитању и спорту
,,Ферплеј''
(навијање, победа,
пораз,
решавање
конфликтних
ситуација)
Писани
и
електронски извори
информација
из
области физичког
васпитања и спорта
Развој
физичких
способности
у
функцији
сналажења
у
ванредним
ситуацијама
(земљотрес,
поплава, пожар..)
Повезаност
физичког вежбања и
естетике
Значај вежбања у
породици
Планирање
вежбања у оквиру
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Примени мере
безбедности
вежбања у
школи и ван ње
Одговорно се
односи према
објектима,
справама и
реквизитима
Примени и
поштује правила
игара у складу
са етичким
нормама
Примерено се
понаша као
посматрач на
такмичењима
Решава
конфликте на
друштвено
прихватљив
начин
Пронађе и
користи
различите
изворе
информација за
упознавање са
разноврсним
облицима
физичких и
спортскорекреат

способнос
ти,
Достигнут
ниво
савладанос
ти
моторички
х знања,
умења и
навика,
однос
ученика
према
раду,
праћење и
евидентир
ање
ученика за
све
садржаје
везане за
ваннастав
не
активноси

дневних активности


Здрав
ствен
о
васпи
тање

10

4

Обавезни садржаји
 Значај
физичке
активности
за
здравље
 Поштовање
здравственохигијен
ских мера пре и
после вежбања
 Последице
неодржавања
хигијене-пре
и
после вежбања
 Значај
употребе
воћа и поврћа у
исхрани
 Последице
неправилне исхране
и
прекомерног
уношења
енергетских
напитака
 Поступци ученика
након
повреда
(тражење помоћи)
 Вежбање и игре у
различитим
временским
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ивних
активности
Прихвати
победу и пораз











Процени
лепоту
покрета у
физичком
вежбању и
спорту
Подстиче
породицу на
потребу
примене
редовне
физичке
активности
Повеже
врсте вежби
игара и
спорта са
њиховим
утицајем на
здравље
Примени
препоручен
и дневни
ритам рада,
исхране и
одмора
Користи

Биологија,
Хемија,
Српски језик.

Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
Самооцењив
ање
Компетенција Вршњачко
за учење,
оцењивање
Одговорно
Оријентациј
учешће у
а на исходе,
демократском стање
друштву,
моторичких
Естетичка
способности
компетенција, , Достигнут
Одговоран
ниво
однос према савладаност
околини,
и
Одговоран
моторичких
однос према знања,
здрављу,
умења и
Сарадња.
навика,
однос
ученика
према раду,
праћење и
евидентира
ње ученика





Наставне методе
Монолошка, дијалошка, метод
демонстрације, практични рад

здраве
намирнице
у исхрани
 Примењује
здравствено
хигијенске
мере у
вежбању
 Правилно
реагује
након
повреда
 Чува
животну
средину
током
вежбања
 Препозна
последице
конзумирањ
а дувана
Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, групни, у пару, тимски

условима (упутства
за игру и вежбање
на
отвореном
простору)
Чување околине на
отвореним
просторима
изабраним
за
вежбање
Последице
конзумирања
алкохола и дувана
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за све
садржаје
везане за
ваннаставне
активноси

Наставна средства
Одскочна даска, струњаче, мердевине,
креда, пиштаљка, штоперица, метар,
стартни блок, лопте, лоптице, канап,
мрежа, кош, чуњеви, вијача, обруч, клупа,
ластиш, сталци, клупе, рипстол,...

Седми разред
Српски језик
Седми

Циљеви

Задаци

Предмет
Српски језик
Да се ученик оспособи да изрази и образложи своје мишљење, да дискутује са другима и да развије мотивисаност за учење као и
заинтересованост за предметне садржаје; да овлада основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се писмено и усмено
правилно изражавати; да развије потребу за књигом, али и способност да се њоме самостално служи као извором сазнања; да усваја основне
теоријске и функционалне појмове из књижевности, позоришне и филмске уметности; да упознаје, али и да развија поштовање властитог
националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; да
се подстиче на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; васпитавање ученика у духу хуманизма, истинољубивости,солидарности
и других моралних вредности.
Систематизација и проширивање знања о врстама речи, граматичким категоријама променљивих речи, о значењу и употреби падежа; о врстама
глагола; систематизација и проширивање знања о реченичним члановима; напоредни односи међу реченичним члановима; појам синтагме и
састав именичке синтагме; појам актива и пасива; систем независних предикатских реченица; напоредни односи међу независним предикатским
реченицама у оквиру комуникативне реченице; конгруенција; разликовање кратких акцената и реченични акценат; основни појмови о
старословенском језику; осамостаљивање ученика за анализу лирских, епских и драмских дела; усвајање књижевних и функционалних појмова
према захтевима програма; излагање (експозиција), опис и приповедање; технички и сугестивни опис; техничко и сугестивно приповедање; рад
на некњижевном текстu.
Исходи

Теме/области

Укупно
часова

Часови
Обраде

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Корелациј
а
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Међупредметн
е компетенције

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)

КЊИЖЕВНОС
Т

61

50

Лирика
Народна песма: Кујунџија
хитропреља
Посленичке народне песме(избор)
Народна песма:
Љубавни растанак
Јован Дучић: Подне
Милан Ракић: Симонида
Владислав Петковић Дис: Међу
својима
Сима Пандуровић: Бисерне очи
Милутин Бојић: Плава гробница
Десанка Максимовић: Крвава бајка;
Стрепња
Стеван Раичковић: Небо
Мирослав Антић: Плави
чуперак(избор)
Добрица Ерић: Песник и месец
Васко Попа: Манасија
Иван В. Лалић: Ветар
Миодраг Павловић: Светогорки
дани и ноћи
Александар Сергејевич Пушкин:
Волео сам вас
Епика
Кратке фолклорне
форме(пословице,питалице,загонет
ке)
Народна песма: Диоба Јакшића
Епске народне песме покосовског
тематског круга(избор)
Народна песма: МалиРадојица
Народна песма: Иво Сенковић и ага
од Рибника
Епске народне песме о хајдуцима и
ускоцима(избор)
Народна приповетка: Златна јабука
и девет пауница
Свети Сава: Писмо игуману

Наводи наслов дела,
аутора, род и врсту на
основу одломака, ликова,
карактеристичних тема и
мотива; издваја основне
одлике књижевних родова
и врста у конкретном
тексту; разликује облике
казивања у
књижевноуметничком
тексту: приповедање,
описивање,монолог,дијалог
; одређује мотиве, идеје,
композицију, форму,
карактеристике
лика(психолошке,
социолошке, етичке), и
њихову међусобну
повезаност;разликује
аутора дела од лирског
субјекта и приповедача у
делу; проналази и именује
стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура
у тексту; одређује и
именује врсту стиха и
строфе; тумачи различите
елементе
књижевноуметничког дела
позивајући се на само дело;
изражава свој став о
конкретном делу и
аргументовано га
образлаже; повезује
књижевноуметничке
текстове с другим
текстовима који се
обрађују у настави.;
проналази, издваја и
упоређује информације из
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Страни
језици
Музичка
култура
Ликовна
култура
Историја
Географиј
а
Верска
настава
Грађан
ско
васпита
ње

Компетен
ција
за учење
Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Естетичка
компетенци
ja
Комуникацi
ja

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Писмени задаци
8. недеља
16. недеља
28. недеља
37. недеља
Контролне вежбе
2. недеља иницијални
тест
7. недеља
13. недеља
17. недеља

Одговоран
однос према
околини
Решавање
проблема

21. недеља ,
полугодишњи тест
28. недеља
32. недеља
38. недеља
Годишњи тест
Изражајно рецитовање
обрађених песама

Сарадња
Усмене провере
Дигитална
Лексичке вежбе
Домаћи задаци
Продукти ученичких
радова
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Ангажованост у раду
у пару, групи, тиму
Ангажованост у
изради презентација и
пројеката

Спиридону
Свети Сава у књижевности(избор из
Савиних списа, народних прича и
предања; народне и ауторске
поезије о Светом Сави )
Доситеј Обрадовић: Живот и
прикљученија
Стефан Митров Љубиша: Кањош
Мацедоновић(одломак)
Јанко Веселиновић: Хајдук Станко
Стеван Сремац: Поп Ћира и поп
Спира
Радоје Домановић: Мртво
море(одломак)
Вељко Петровић: Јабука на друму
Павле Угринов: Стара породична
кућа
Пеђа Милосављевић: Потера за
пејзажима
Иво Андрић: Прича о кмету Симану
Антон Павлович Чехов:
Чиновникова смрт
Антоан де Сент Егзипери: Мали
принц
Ана Франк: Дневник(одломак)

два дужа текста сложеније
структуре или више
њих(пррема датим
критеријумима); издваја
кључне речи и резимира
текст; издваја из текста
аргументе у прилог некој
тези(ставу) или аргументе
против ње; изводи
закључке засноване на на с
ложенијем тексту;
напредује у стицању
читалачких компетенција

Драма
Јован Стерија Поповић:
Покондирена тиква
Бранислав Нушић: Власт(одломак)
Љубомир Симовић: Бој на
Косову(одломак)
Допунски избор
Борислав Станковић: Наш Божић
Бранко Ћопић: Доживљаји
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Учешће у дебати
Игра улога,
симулација
Израда реферата и
плаката

Николетине Бурсаћа
Иво Андрић: Панорама
Гроздана Олујић: Звезда у чијим је
грудима нешто куцало
Алфонс Доде: Писма из моје
ветрењаче
Научно популарни и информативни
текстови
Вук Стефановић Караџић: Живот и
обичаји народа српског
Уметнички и научнопопуларни
текстови о природним лепотама и
културноисторијским споменицима
Србије(избор)
Гиоргио Вазари: Портрети великих
сликара и архитеката(поглавље о
Леонарду да Винчију)
Књижевнотеоријски појмови
Функција мотива у композицији
лирске песме.
Језичко стилска изражајна средства:
симбол, метафора, алегорија;
словенска антитеза.
Слободни стих.
Основне лирске врсте; однос
народне и ауторске
лирике.Љубавна, елегична и
рефлексивна песма. Посленичке
народне песме.
Песме у прози.
Епика
Фабула и сиже. Уоквирена фабула.
Статички и динамички мотиви.
Композиција и мотивација.
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Епизода.
Идејни слој књижевног текста.
Хумор, иронија и сатира.
Врсте карактеризације књижевног
лика.
Унутрашњи монолог.
Дневник. Легендарне приче.Врсте
романа.
Драма
Драмска радња; етапе у развоју
драмске радње.
Дидаскалије(ремарке) у драмском
тексту
Врсте комедије: комедија карактера
и комедија ситуације.
Врсте речи: променљиве и
непроменљиве(систематизација и
проширивање постојећих знања);
подврсте речи. Граматичке
категорије променљивих речи.
Гласовне промене у промени речи
облика речи. Значења и употребе
падежа. Падежи за означавање
места завршетка кретања и места
налажења. Падежна синонимија.
Врсте глагола: безлични и лични;
прелазни; непрелазни и повратни.
Безличне реченице. Састав
реченице у вези са врстама
глагола(обнављање и
проширивање); субјекат и предикат,
прави и неправи објекат; логички
субјекат. Прилошке одредбе.
Реченични чланови исказани речју
и синтагмом. Напоредни односи
међу реченичним члановима-
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ЈЕЗИК(грамати
ка,правопис,орт
оепија)

55

19

саставни; раставни;и супротни.
Појам синтагме;састав-главна реч и
атрибути. Апозиција и апозитив.
Појам актива и пасива. Независне
прредикатске реченице.
Комуникативне реченице
састављене од двеју или
висенезависних предикатских
реченица у напоредном односу:
саставно, раставном и супротном.
Уочавање разлике између кратких
акцената. Реченични акценат. Језик
Словена у прапостојбини. Сеобе
Словена и стварање словенских
језика. Стварање старословенског
језика: мисија ћирила и Методија.
Примање писмености код
Срба.старословенска
писма:глагољица и ћирилица.
Старословенски споменици са
српског тла. Пример
старословенског текста и уочавање
његових карактеристика.
Проверавање; понављање и
увежбавање садржаја из претходних
разреда различитим облицима
диктата и других писмених вежби.
Интерпункција у сложеној
реченици. Црта. Заграда. Запета у
набрајању скраћеница.

Познаје врсте речи;
одређује облик
променљиве речи;познаје
основне начине грађења
речи(извођење, слагање,
комбинована творба,
претварање); одређује
реченичне и синтагматске
чланове у сложенијим
примерима; дели реч на
слогове у сложенијим
примерима; препознаје
главна значења падежа у
синтагми и познаје
подврсте речи; користи
терминологију у вези са
врстама речи; и њиховим
граматичким категоријама;
препознаје главна значења
падежа у синтагми и
реченици; одређује место
акцента у речи; зна основна
правила акценатске норме

Проверавање и увежбавање
садржаја из претходних разреда.
Вежбање у изговарању
краткоузлазног и краткосилазног
акцента.
Подела текстова према основној
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ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

32

8

сврси: излагање, опис и
приповедање као три од од пет
главних врста текстова. Технички
опис и сугестивни опис. Техничка и
сугестивна нарација. Експозиција:
писање обавештења из текућег
школског живота; најава догађаја;
интервју. Препричавање текста са
променом редоследа
догађаја(ретроспектива)- по
самостално сачињеном
плану.Увежбавање сажетог
препричавања уз замењивање
граматичког лица. Сажимање
текста. Писање резимеа. Развијање
флексибилне брзине читања у себи
у зависности од текста. Вежбе у
употреби различитих падежа за
исто значење(падежна синонимија).
Отклањање грешака у
конгруенцији.
Коришћење речника српског језика.
Четири школска писменаа задатка и
њихова анализа на часу; осам
домаћих писмених задатака и
њихова анализа на часу.

Наставне методе
Дијалошка, монолошка, текст метода,
демонстративна, метода самосталних ученичких
радова, мапа ума, грозд, метода показивања и
запажања, драматизација, истраживачка, пројектна,
партиципативна, кооперативна, примена ИКТ

Саставља вест, реферат и
извештај; познаје врсте
неуметничких
текстова(излагање,
технички опис, техничко
приповедање,расправа,рекл
ама);зна правописну норму
и примењује је у већини
случајева; повезује знање о
језику са непосредном
говорном праксом; развија
флексибилну брзину
читања у себи у зависности
од текста; проналази и
издваја основне
информације у тексту.

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, индивидуални, групни, рад у пару,
тимски рад
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Наставна средства
Уџбеници, радне свеске, ученичке свеске, радни
листићи,радни налози, рачунари, пројектори

Енглески језик
Разред
Седми
Циљ

Предмет
Енглески језик
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних
Знања о језичком систему и култури и рзвијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену
комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, каои према сопственом језику и културном
наслеђу.

Стварање могућности да кроз различите садржајеи облике рада током наставе страног језика сврха, цињеви и задаци
образовања буду реализовани. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, моралних и естетских
ставова. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику.Стицање
Задаци
свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Ученик треба да усвоји основна знања из страног
језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других
земаља. Ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика
који учи.
Исходи
Начин
праћења/оцењивања
Укупно Часови
Садржаји
Међупредметне
ученика
Теме/области
Корелација
часова обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
Слушање и читање
Разуме краће текстове
Компетенција за Сумативно
оцењивање
краћих, једноставних
који се односе на
учење,
Српски
Формативно
текстова који се односе поздрављање и
комуникација,
језик,
естетичка
праћење
4
на дате комуникативне представљање себе и
1.Bettle of the
9
географија,
других, поздрави и
компетенција,
Контролне вежбе: у
ситуације (дијалози,
teens
биологија,
наративни текстови и
отпоздрави,
одговоран однос 7. недељи и
5
2. Travelling
9
историја,
преставља себе и
према здрављу, 28.недељи
сл.), реаговање на
around
грађанско
Писмени задаци: у
усмени и писмени
другог користећи
сарадња,
9
5
3. Getting
васпитање,
једноставна питања
решавање
18. недељи а и 36.
импулс саговорника
active
физичка
проблема,
недељи
5
(наставника, вршњака и личне природе, разуме
4. The
9
култура
сл.) и иницирање
једноставне описе
одговоран однос
unexplained
према околини, Усмене провере,
5. Let’s
9
5
комуникације, усмено и особа, биљака,
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communicate
6. H2O
7. Stand by
me
8. No limits

9
9

5
5

9

5

писано давање
информација о себи и
тражење и давање
информација о себи и
другима.
The Present Simple
Tense vs Present
Progressive Past Simple,
Used to, Conditional
sentences Type 1, Time
clauses, present |Perfect
Simple, |Present Perfect
Progressive, Past
Progressive, Question
tags modal verbs, Full
infinitive, Bare infinitive,
arcticle the, Passive
voice, Subject-Object
questions, Conditional
sentences,Wishes ,
Reported Speech

Наставне методе

животиња, предмета,
појава или места,
разуме жеље, планове,
намере и реагује на
њих, разуме
свакодневне изразе у
вези са непосредним и
конкретним
потребама, осетима и
осећањима, разуме
једноставна питања и
одговори на њих,
разуме обавештења о
простору и
величинама, опште
специфичне
просторне односе и
величине
једноставним везаним
исказима, разговор о
познатим грађевинама

дигитална
компетнција

Домаћи задаци,
Ангажованост у
раду у пару, групи,
тиму,
Израда презентација
и учешће у
пројектима,
Израда плаката
Самооцењивање и
вршњачко
оцењивање

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
Фронтални, индивидуални, у пару, групни, Уџбеник To the Top 3, радна свеска To the top 3,
тимски рад
аудио плејер, компјутер, пројектор, табла

Дијалошка, монолошка, демонстративна,
текст метода, илустративна, метода
графичких радова, истраживачка,
пројектна, партиципативна, кооперативна,
примена ИКТ
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Ликовна култура
Разред - Седми
Циљ

Задаци

Теме/области

Ликовна култура
Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ченици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују
ка реализацији одређених стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и
заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са
демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног програма.
Задаци образовно'-васпитног рада у настави лик.културе састоји се у стварању разноврсних могућности да кроз различите
садржаје и облике рада током наставе лик. културе сврха,циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе предмета лик.
културе буду у пуној мери реализовани развијању ученикове способности за: коришћење свих ликовних елемената, ликовни
стваралачки рад, коришћење различитих материјала и техника, усвајање естетских критеријума за релативно мишљење,
доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за препознавање савремених кретања у уметности свог и
других народа, визуелну перцепцију и аперцепцију, критичко мишљење, оплемењивање животног и радног простора, активно
стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине, културу рада, неговање укупних људских достигнућа.
Начин праћења
Укупно
Часови
Садржаји
Исходи
Корелација Међупредметне
оцењивања ученика
часова
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције

(*Време писаних провера

1.
Арабеска

2.
Пропорције

4

1
Арабеска

4

1
Пропрције људске
фигуре, Пропрције лица

-препознаје
елементе арабеске
-експериментише са
ликовним
елементима
-користи
геометријске
облике у изради
арабеске
-ствара арабеску у
пару

-билогија,
математика,
историја,
музичко,
српски,
музичко

-анализира
пропорције тела
-црта пропорције
фигуре

-математика,
српски,
музичко,
билогија
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-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-.одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-.сарадња,
-дигитална
компетенција
-компетенција за
учење;
-комуникација;
-одговоран однос

-усмено излагање
-процена естетске
вредности радова
(цртежи, слике, колажи)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење

Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Учешће у изради презентација

Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији

-црта пропорције
лица
-црта крок

према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција.

-процена естетске вредности
радова
(цртежи, слике, колажи,
објекти, кроки, минијатуре)
Сумативно оцењивање
Формативно праћење

Самооцењивање и
вршњачко оцењивање

Учешће у изради презентација

3.
Композиција и
простор

4.
Обједињавање
покрета, игре и
звука

20

10
Равнотежа облика и
масе у простору,
Равнотежа боје у
простору, Компоновање
величина у простору,
Компоновање више
ритмичких целина
различитог значења у
простору, Понављање и
степеновање облика у
простору, Контраст
светлина, површина и
облика у одређеном
простору, Сродност
ликовних вредности у
одређеном простору

6

2
Груписање и
преплитање различитих
врста опажаја,

-анализира авнотежу облика у
простору
-Препознаје
равнотежу боје у
простору
-Објашњава,
разликује и
упоређује величине
у композицији
-Класификује и
упоређује
различите величине
на одређеном делу
-Препознаје
различите ритмичке
целине једне
композиције
-Анализира
одређену
композицију
-класификује
понављање и
степеновање облика
-Објашњава
понављање и
степеновање облика
у простору на
различитим делима
-Повезује и користи
основне изражајне
могућности
класичних и
савремених медија
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Српски,
музичко,
историја,
математика,
географија

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција

Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији
-процена естетске вредности
радова
Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији
-процена естетске вредности
радова
-ученички радови:
Цртежи, слике, графике
Сумативно оцењивање
Формативно праћење

Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Учешће у изради презентација

српски,
математика,
историја,
биологија,
музичко,

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;

Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији
-процена естетске вредности

Обједињавање покрета,
игре и звука

5.
Фотографија

2

2

Наставне методе
Монолошко-дијалошка, демонстративна,
примена ИКТ

Фотографија

-израђује слике у
покрету
-разликује и
анализира покрет,
игру и звук на
одређеном филму

-Упознаје се са
могућностима
фотоапарата и
израдом
фотографија
-користи различите
моделе у изради
задатих тема

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, индивидуални, рад у пару,
групи, тиму
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географија

српски,
математика,
историја,
техничко,
биологија,
географија,
музичко

-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција
-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
-.решавање
проблема;
-сарадња,
-.дигитална
компетенција

радова
-ученички радови:
Цртежи, слике, графике
Сумативно оцењивање
Формативно праћење

Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Учешће у изради презентација

Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији
-процена естетске вредности
радова
-ученички радови:
Цртежи, слике, панои
Сумативно оцењивање
Формативно праћење

Самооцењивање и
вршњачко оцењивање

Учешће у изради презентација

Наставна средства
Уџбеник, блок, прибор, репродукција, рачунар,
пројектор

Музичка култура
Разред
VII
Циљ

Задаци

Предмет
Музичка култура
Стицање музичке писмености
Развијање мотивисаности за ширење музичке културе код ученика
Негује смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим областима васпитно обраѕовног рада са ученицима
-стицање знања о музици различитих епоха
-развијање способности извођењамузике певањем и свирањем
Исходи

Теме/области

Укупно
часова
22

1 . Слушање
музике

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)
14

Ученици треба да
упознају симфонијски
оркестар епохе и
извођења композиције
за класичну музику и
музичке инструменте

Корелација
Анализира
повезаност
музичких
елемената и
карактеристика
музичких
инструмената са
музичком
изражајношћу,
Разликује
народно од
уметничког
стваралаштва,
Анализира
жанровски и
историјско
стилски
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Енглески
језик ,
Српски,
Географија
Историја,

Међупредметне
компетенције
Естетичка
компетенција
Сарадња
Компетенција
за учење
Комуникација
дигитална

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)

Слушање и
препознавање
музичких дела
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Учешће у изради
презентација

8

4

2 . Музичко
извођење

3 . Музичко
стваралаштво

Ученици треба да
певају традиционалну
музику нашег народа и
оспособљавање за
извошење музике

6

Укупно
36

Наставне методе
-демонстративна
-дијалошка
-монолошка
- примена ИКТ

3

Ученици треба да
упознају музичко
стваралаштво
композитора и да се
оспособе за стварање
сложене музичке
целине .

контекст
звучног
примера
Пева или свира
једноставне
дечије, народне
или популарне
композиције
Зна функцију
елемената
музичке
писмености и
извођачких
састава
Прави музички
инструмент
користећи
предмете из
окружења,
Импровизује
или компонује
мање музичке
целине

Енглески
језик ,
Српски,
Веронаука

Начин остваривања програма
Облици рада
-фронтални
-по групама
-индивидуални
-тимски
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Ликовна
култура

Естетичка
компетенција
Сарадња
Компетенција
за учење
Комуникација
дигитална

Естетичка
компетенција
Сарадња
Компетенција
за учење
Комуникација
дигитална

Певање песама
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Учешће у изради
презентација

Стварање ритмичких
допуњалки
једноставнијих
мелодија
Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање

Наставна средства
-инструмент
-CD плејер
-уџбеник
-рачунар
-пројектор

Историја
Разре
д
VII

Циљ

Зада
ци

Предмет
Историја
Циљнаставеисторијејестицањехуманистичкогобразовањаиразвијањеисторијскесвести;разумевањеисторијскогпростораивремена,
историјскихдогађаја,појаваипроцесаиулогеистакнутихличности;развијањеиндивидуалногинационалногидентитета;стицањеипро
ширивањезнања,развијањевештинаиформирањеставованеопходнихзаразумевањесавременогсвета(унационалном,регионалном,ев
ропскомиглобалномоквиру);
унапређивањефункционалнихвештинаикомпетенцијанеопходнихзаживотусавременомдруштву(истраживачкихвештина,критичко
гикреативногмишљења,способностиизражавањаи
образлагањасопственихставова,разумевањамултикултуралности,развијањетолеранцијеикултуре
аргументованогдијалога);оспособљавањезаефикаснокоришћењеинформационокомуникационихтехнологија;развијањесвестиопотребисталногусавршавањаисвестиоважностинеговањакултурноисторијскебаштине.
Ученици треба да:
стекнуипроширезнањаонационалнојиопштојисторији(политичкој,економској,друштвеној,културној...),даразумејуузрокеипослед
ицеисторијскихдогађаја,појаваипроцеса,иулогуистакнутихличностиуразвојуљудскогдруштва;
–поседујусвестоповезаностипојаваизпрошлостисапојавамаизсадашњости;
–разумејуданационалнаисторијапредстављасаставнидеорегионалне,европскеиглобалнеисторије;
–
развијајуистраживачкидухикритичкиодноспремапрошлостисамосталноманализомразличитихисторијскихизвораилитературеипр
оналажењеми систематизовањемстеченихинформација;
–
будуоспособљенизапроналажење,прикупљањеикоришћењеинформацијадатихуразличитимсимболичкиммодалитетима(историјск
екарте,графикони,табеле...)ињиховоповезивањесапретходнимисторијскимзнањем;
–будуоспособљенидапрепознајуразличитатумачењаистихисторијскихдогађаја;
–повезују стеченазнањаивештинесасадржајимасроднихнаставнихпредмета
–будуоспособљенизаприменустеченихзнањаипрактичнихвештинаусвакодневномживоту;
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–унапређујувештиненеопходнезаиндивидуалниитимскирад(комуникативност,
образлагањесопственихставова,аргументованидијалог...)
– развијајуодговорност,систематичност,прецизностипозитивниставпрема учењу;
– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.
Исходи
Теме
/обла
сти
Успо
н
Евро
пе
Српс
ки
наро
д под
стран
ом
влаш
ћу од
XVI
до
XVII
I
века
Доба
рево

Укупно
часова

14

13

Часови
обраде

6

6

Садржаји
(обавезни/препоручени)
- модерно доба
- велика географска
открића
- процват градова
- хуманизам и ренесанса
- реформација и
противреформација
- апсолутистичке
монархије

- превласт Османлија на
Балкану
- положај Срба у
Османском царству
- Пећка патријаршија
- ратови и сеобе
- успон Срба у
Хабзбуршкој монархији –
привилегије, друштво,
установе

Корелација
- знају појамновог века,
познају основне одлике
тог историјског
периода и познају
културна и научнотехнолошка достигнућа
Европе и света
- разумеју положај
српског народа по
османском,
хабзбуршком и
млетачком влашћу

- познају
најзначајнијеевропске
државе, знају
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- српски
језик
- географија

- ликовна
култура
- верска
настава
- грађанско
васпитање

Међупредметне
компетенције
- компетенција за
учење
- одговорно
учешће у
демократском
друштву
- естетичка
компетенција
- комуникација
- рад са подацима
и информацијама
- сарадња
- дигитална
компетенција

Начин
праћења/оцењива
ња ученика
(*Време писаних
провера)
- Сумативно
оцењивање
Формативно
праћење
- усмено
Самооцењивање
и вршњачко
оцењивање
- писмено (8., 15.,
27. и 36. недеља)
- активност на
часу
- учешће у
дебати и
дискусији
- школски и
домаћи задаци
- израда плаката
и презентација
-учешће у
пројектима
-ангажованост у

луциј
а

26

7

Ново
веков
не
српс
ке
држа
ве

Српс
ки
наро
д под
стран
ом
влаш
ћу од
краја
XVII
I
века
до
седа
мдес
тих

7
15

знамените историјске
личности тог периода и
- индустријска револуција разумеју развој
- енглеска и америчка
грађанских слобода и
револуција
права у новом веку
- доба просвећености:
разум, једнакост,
напредак
- француска револуција
- Наполеон Бонапарта –
генерал, диктатор,
император, успон ка
власти
- Наполеон Бонапарта –
генерал, диктатор,
император, Наполеон и
Европа
- Европа и нација
- знају процес развоја и
- револуције 1848/49:
настанка модерних
пролеће народа
српских држава до
- уједињење Италије и
међународног
Немачке
признања 1878. године
- грађански рат у САД
- велике силе и Источно
питање
- Први српски устанак
(1804-1813)
- Други српски устанак и
борба за аутономију
- владавина
уставобранитеља (18421858)

- разумеју положај
српског народа у
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раду у пару,
групи, тиму

годи
на
XIX
века

5

2

- друга влада Милоша и
хабзбуршком и
Михаила Обреновића
османском царству
(1858-1868)
- Србија на путу ка
независности (1868-1878)
- Црна Гора у XIX веку
(до стицања независности
1878)
- Срби у Хабзбуршкој
монархији
- положај Срба у
Османском царству

Наставне методе
- монолошка
- дијалошка
- демонстративно – илустративна
-кооперативна
-истраживачка
-пројектна
- примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
- фронтални
- групни
- индивидуални
- у пару
-тимски

Наставна средства
- уџбеник
- радна свеска
- историјски атлас
- наставни листићи
- слике
- панои
- рачунар
-пројектор
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Географија
Разред

7

Циљ

Задаци

Географија
Ученици упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и
односе, развијају географску писменост и начин мишљења, свест и одговоран однос према свом завичају, држави, и свету као целини,
толерантан став према различитим народима, њиховим културама и начину живота.
Развијање опште културе , оспособљавање за самостално учење и проналажење информација, упознавање регионалних разлика
савременог света,развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине.
Исходи

Корелација

Укупно
часова

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/препоруч
ени)

1.Увод

1

1

Упознавање с
програмским
садржајем

Сагледавање
садржаја 7.р.

Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

-компетенција за
учење
-комуникација
-рад са подацима и
информацијама

- Сумативно оцењивање
Формативно праћење
- усмено
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање

2.Опште
географске
одлике
Азије

21

14

Иницијални тест
Азија-основни
подаци о
континенту
Азија природно
географске одлике
Азијадруштвеногеографс
ке одлике
ЈЗ Азија-Арабијско
полуострво,азијско
средоземље и
Месопотамија
Висоравни ЈЗ Азије
и Закавказје

Обнављају градиво
претходног разреда,и
провера нивоа
стеченог знања,
Стварају представу о
величини и положају
континента. Показују
на карти границе
према другим конт.
Издвајају топлотне
појасеве,Показују
географске објекте на
карти и разумеју
међусобну
условљеност

Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

-компетенција за
учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-рад са подацима
и информацијама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенција

- Сумативно оцењивање
Формативно праћење
- усмено
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Писмено.
-иницијални тест
-писмене провере 8.недеља
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Међупредметне
компетенције

Начин праћења
оцењивања ученика
(*Време писаних
провера

Теме/област
и

- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

3.Опште
географске
одлике
Африке

14

9

Јужна Азија
Индија
ЈИ Азија-опште
одлике
Индонезија
Средња Азија
Источна Азијаприродногеографск
е одлике
Источна Азијадруштвеногео.
Одлике
Кина
Јапан

објеката,појава и
процеса, Знају
основне демографске
податке, разумеју
неравномеран
размештај
становништва,разуме
ју расну, религијску
структуру
становништва,издваја
ју на карти Азије
регије-објашњавају и
разумеју
комплексност сваке,
уносе гео садржај у
нему
карту.Објашњавају
карактеристике
држава., самостално
долазе до
информација и
представљају их
текстуално ,
графички и
презентацијама .

Африка-основни
географски подаци
о континенту
Африкаприродногео.
Одлике
Африкадруштвеногео
одлике
Северна Африка

Стварају представу о
величини и положају
континента. Показују
на карти границе
према другим конт.
Издвајају топлотне
појасеве,Показују
географске објекте на
карти и разумеју
међусобну
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Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

-компетенција за
учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-задаци са
подацима и
информацијама

- Сумативно оцењивање
Формативно праћење
- усмено
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Писмено.
- -писмене провере 10.
недеља
Ученички радови;
-домаћи задаци
-панои
-презентације

4.Опште
географске
одлике
Северне
Америке

12

7

Египат
Западна Африка
Централна Африка
Источна Африка
Јужна Африка

условљеност
објеката,појава и
процеса, знају
основне демографске
податке, разумеју
неравномеран
размештај
становништва,разуме
ју расну, религијску
структуру
становништва,издваја
ју на карти Африке
регије-објашњавају и
разумеју
комплексност сваке,
уносе гео садржај у
нему
карту.Објашњавају
карактеристике
држава.Самостално
долазе до
информација и
представљају их
текстуално ,
графички и
презентацијама .

Америка-откриће и
подела
Северна Америкаприродногео
одлике
Северна Америка
друштвено гео
одлике
САД

Показују на карти
света Колумбову
путању али и
Викинга.Објашњавај
у назив континента и
схватају значај
открића.
Стварају представу о
величини и положају
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Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенција

- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

-компетенција за
учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-рад са подацима
и информацијама

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији.
Писмено.
-28.недеља

5.Опште
географске

3

3

САД привреда
Канада

континента. Показују
на карти границе
према другим конт.
Схватају поделу
Америке. Издвајају
топлотне
појасеве,Показују
географске објекте на
карти и разумеју
међусобну
условљеност
објеката,појава и
процеса, знају
основне демографске
податке, разумеју
неравномеран
размештај
становништва,разуме
ју расну, религијску
структуру
становништва. Уносе
гео садржај у нему
карту.Објашњавају
карактеристике САД
и Канаде и њихову
економску позицију у
свету. Самостално
долазе до
информација и
представљају их
текстуално ,
графички и
презентацијама .

Средња Америка
природногео.одлик

Објашњавају положај
Средње Америке,
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Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенција

- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

-компетенција за
учење

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и

одлике
Средње
Америке

6. Опште
географске
одлике
Јужне
Америке

е
Друштвеногеографс
ке одлике Средње
Амер.
Мексико

9

5

Основни гео подаци
о континенту
Природногео
одлике Ј.Америке
Друштвеногео
одлике Ј. Америке
Бразил
Аргентина

Наводе државе
Централне Америке и
острвског дела.
Разумеју међусобну
повезаност положаја,
појава и процеса.
Утицај рељефа,климе
и природних ресурса
и друштвено
историјских
околности на
привреду регије.
Објашњавају
карактеристике
Мексика. Самостално
проналазе
информације и
представљају их
текстуално,графички
и презентацијама.
Стварају представу о
величини и положају
континента. Показују
на карти границе
према другим конт.
Издвајају топлотне
појасеве,Показују
географске објекте на
карти и разумеју
међусобну
условљеност
објеката,појава и
процеса. Схватају
еколошки значај
Амазоније за
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Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-рад са подацима
и информацијама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенција

вршњачко оцењивање

-компетенција за
учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-рад са подацима
и информацијама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенција

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање

Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији.
Писмено.
- 30. недеља
Ученички радови;
-домаћи задаци
-панои
-презентације

Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији.
Писмено.
--писмене провере
35. недеља
- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

планету. Знају
основне демографске
податке, разумеју
неравномеран
размештај
становништва,разуме
ју расну, религијску
структуру
становништва. Уносе
гео садржај у нему
карту.Објашњавају
карактеристике
Бразила и Аргентине.
Самостално долазе
до информација и
представљају их
текстуално ,
графички и
презентацијама .
Опште
географске
одлике
Аустралије
и Океаније

6

3

Аустралијаприродногеоодлике
Аустралијски савез
Океанија

Објашњавају гео.
положај континента,
природне и
друштвене
карактеристике.
Схватају утицај
колонијалне
прошлости на
друштвеноекономске одлике у
савременом свету.
Схватају појам
Океаније, поделу на
Меланезију,
Микронезију и
Полинезију. Разумеју
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Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

-компетенција за
учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
одговоран однос
према околини
-рад са подацима
и информацијама
решавање
проблема
сарадња
дигитална
компетенција

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији.
Писмено.
--писмене провере 38.
недеља Ученички радови;
-домаћи задаци
-панои
-презентације
- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима

Опште
географске
одлике
Арктика

2

1

Опште географске
одлике Арктика

Опште
географске
одлике
Антарктика

2

1

Опште географске
одлике Антарктика

различит настанак
острва. Објашњавају
приргео и друштвгео
одлике.
Разумеју утицај
нагиба Земљине
ротационе осе на
еклиптику. Показују
на карти света
простирање Арктика.
Објашњавају порекло
назива Арктика и
природне и
друштвено гео
одлике.

Разумеју утицај
нагиба Земљине
ротационе осе на
еклиптику. Показују
на карти света
простирање
Антарктика.
Објашњавају
природне и
друштвено гео
одлике. Наводе
еколошки значај ове
области.
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-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

Ист,био,мат,тио

-компетенција за
учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-рад са подацима
и информацијама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенција

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији.
Писмено.
Ученички радови;
-домаћи задаци
-панои
-презентације
- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

Ист,био,мат,тио

-компетенција за
учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-рад са подацима
и информацијама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенција

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији.
мај 3.недеља
Ученички радови;
-домаћи задаци
-панои
-презентације
- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у

пару, групи, тиму

Свет као
целина

УКУПНО

2

1

Свет као целина

Објашњавају појам
Ист,био,мат,тио,лик,м
глобализације, знају
уз.
ко су њени носиоци и
какву корист имају
од стварања
заједничког тржишта.
Разумеју улогу УН у
решавању спорних
питања у свету и
очувању мира. На
географској карти
показују привредно
развијене и
неразвијене регије у
свету.

-компетенција за
учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-рад са подацима
и информацијама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенција

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
Усмено:
-излагање самосталног или
групног рада,учешће у
дискусији.
Писмено.
-38. Недеља писмене
провере Ученички радови;
-домаћи задаци
-панои
-презентације
- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

72

Наставне методе
Монолошка, монолошкодијалошка,демонстрациона,текстуална,
истраживачка, пројектна, партиципативна,
кооперативна, примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални,индивидуални,рад у пару,рад у
групи, рад у тиму

344

Наставна средства
Карта света, карте континената,уџбеник,нема
карта,панои, рачунар, пројектор

Физика
Разред
VII

Циљ

Задаци

Теме/области

Предмет
Физика
Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и
образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају
природне појаве и основне природне законе, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно
стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у
свакодневном животу и раду.
Задаци наставе физике су:
 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, циљеви и задаци
образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани
 развијање функционалне писмености
 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици
 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона
 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање
 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања
 развијање логичког и апстрактног мишљења
 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења
 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја
 развијање способности за примену знања из физике
 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређивања животне средине
 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи
развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији
Начин
Исходи
праћења/оцењивања
Корелац
Међупредметне
ученика
ија
компетенције
(*Време писаних
провера)

1.
2.

Сила као узрок промене
брзине тела. Појам убрзања.
Успостављање везе између

- користи јединице SI
система
-рукује
мерним

345

Математ
ика ,

компетенција за учење
комуникација

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање

СИЛА И
КРЕТАЊЕ

КРЕТАЊЕ
ТЕЛА ПОД
ДЕЈСТВОМ
СИЛЕ ТЕЖЕ.

25

12

9

4

силе, масе тела и убрзања.
Други Њутнов закон.
3. Динамичко мерење силе.
4. Равномерно променљиво
праволинијско кретање.
Интензитет, правац и смер
брзине и убрзања.
5. Тренутна и средња брзина
тела.
6. Зависност брзине и пута од
времена при равномерно
променљивом
праволинијском кретању.
7. Графичко представљање
зависности брзине и пута од
времена код равномерно
праволинијског кретања.
Графичко представљање
зависности брзине тела од
времена код равномерно
променљивог праволинијског
кретања.
8. Међусобно деловање два тела
- силе акције и реакције.
Трећи Њутнов закон.
Лабораторијске вежбе
1. Одређивање сталног убрзања
при кретању куглице низ
жљеб.
3. Провера Другог Њутновог
закона помоћу покретног телa
(колица) или помоћу Атвудове
машине.
1. Убрзање при кретању тела
под дејством силе теже.
Галилејев оглед.
2. Слободно падање тела,
бестежинско стање. Хитац
навише и наниже.
3. Силе трења и силе отпора

инструментима
-разликује
физичке
величине
које
су
одређене
само
бројном вредношћу од
оних
које
су
дефинисане
интезитетом, правцем
и смером
* примељује основне
законе механике –
Њутнове законе

-користи јединице SI
система
-рукује
мерним
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техничк
о
образова
ње

Математ
ика ,
техничк

одговоран однос према
околини
решавање проблема
сарадња
дигитална компетенција

*контролна вежба (17.
недеља)
*усмена провера
*реферати и пројекти
*провера извођења
демонстрацоних огледа и
лабораторијских вежби
*оцена активности на часу ,
однос према предметуи
наставном процесу
*домаћи задаци
- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
компетенција за учење
естетичка компетенција

средине. Утицај ових сила на
кретање тела
Лабораторијске вежбе
1. Одређивање убрзања тела
које слободно пада
Одређивање коефицијента трења
клизања

СИЛЕ
ТРЕЊА

1.

РАВНОТЕЖА
ТЕЛА

11

5

Деловање две силе на тело дуж
истог правца
2. Појам и врсте равнотеже тела.
3. Полуга, момент силе.
Равнотежа полуге и њена
примена
4. Сила потиска у течности и гасу.
Архимедов закон и његова
примена
5. Пливање и тоњење тела
Лабораторијске вежбе:
Одређивање густине чврстих тела
применом Архимедовог закона

инструментима
-разликује физичке
величине које су
одређене само
бројном вредношћу од
оних које су
дефинисане
интезитетом, правцем
и смером
-усваја појам
гравитације и
разликује силу теже
од тежине тела

о
образова
ње

комуникација
одговоран однос према
околини
решавање проблема
сарадња
дигитална сарадња

-користи јединице SI
система
-рукује
мерним
инструментима
-разликује физичке
величине које су
одређене само
бројном вредношћу од
оних које су
дефинисане
интезитетом, правцем
и смером
-познаје силу трења

Математ
ика ,
техничк
о
образова
ње

компетенција за учење
комуникација
одговоран однос према
околини
решавање проблема
сарадња
дигитална компетенција

347

*усмена провера
*реферати и пројекти
*провера извођења
демонстрацоних огледа и
лабораторијских вежби
*оцена активности на часу ,
однос према предметуи
наставном процесу
*домаћи задаци
- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
*контролна вежба (28.
Недеља
*)усмена провера
*реферати и пројекти
*провера извођења
демонстрацоних огледа и
лабораторијских вежби
*оцена активности на часу ,
однос према предметуи
наставном процесу
*домаћи задаци
- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

15

6

МЕХАНИЧК
И РАД И
ЕНЕРГИЈА.
СНАГА

1.

Механички рад. Рад силе. Рад
силе теже и силе трења.
2. Квалитативно увођење појма
механичке енергије тела.
Кинетичка енергија тела.
Потенцијална енергија.
Гравитациона потенцијална
енергија тела.
3. Веза између промене
механичке енергије тела и
извршеног рада. Закон о
одржању механичке енергије.
4. Снага. Коефицијент корисног
дејства.
Лабораторијскe вежбe
1. Одређивање рада силе под
чијим дејством сe тело креће
по различитим подлогама.
2. Провера закона одржања
механичке енергије помоћу
колица.
1.

ТОПЛОТНЕ
ПОЈАВЕ

9

3

Топлотно ширење тела. Појам и
мерење температуре
2. Количина топлоте. Специфични
топлотни капацитет. Топлотна
равнотежа.
3. Честични састав супстанције:
молекули и њихово хаотично
кретање. Унутрашња енергија и
температуре
Лабораторијске вежбе:
Мерење температуре мешавине топле
и хладне воде после успостављања
равнотеже

-користи јединице SI
система
рукује
мерним
инсументима
-разликује физичке
величине које су
одређене само
бројном вредношћу од
оних које су
дефинисане
интезитетом, правцем
и смером
-разуме да је рад силе
једнак примени
енергије и примењује
законе одржања масе
и енергије

-користи јединице SI
система
-рукује
мерним
инструментима
-разликује физичке
величине које су
одређене само
бројном вредношћу од
оних које су
дефинисане
интезитетом, правцем
и смером
- прави разлику
између температуре и
топлоте
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Математ
ика ,
техничк
о
образова
ње и
хемија

Математ
ика ,
техничк
о
образова
ње и
хемија

компетенција за учење
естетичка компетенција
комуникација
одговоран однос према
околини
решавање проблема
сарадња
дигитална компетенција

компетенција за учење
компетенција
комуникација
одговоран однос према
околини
решавање проблема
сарадња
дигитална компетенција

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање

*усмена провера
*реферати и пројекти
*провера извођења
демонстрацоних огледа и
лабораторијских вежби
*оцена активности на часу ,
однос према предметуи
наставном процесу
*домаћи задаци
- активност на часу
- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

Сумативно оцењивање
Формативно праћење
Самооцењивање и
вршњачко оцењивање
*усмена провера
*реферати и пројекти
*провера извођења
демонстрацоних огледа и
лабораторијских вежби
*оцена активности на часу ,
однос према предметуи
наставном процесу
*домаћи задаци - активност
на часу

- школски и домаћи задаци
- израда плаката и
презентација
-учешће у пројектима
-ангажованост у раду у
пару, групи, тиму

Наставне методе
Монолошка, дијалошка, демонстрациона,
експериментална, партиципативна,
кооперативна, истраживачка, пројектна,
примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, индивидуални, групни, у
пару,активно учење, рад у тиму
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Наставна средства
*уџбеник
*практикум
*динамометар
*дигитална вага
*магнети
*опруге
*метарска трака
*хронометар
*комплет за демонстрацију силе трења
*посуда са водом и тела која пливају по њој,
тону и лебде
*рачунар, пројектор

Математика
Разред
VII

Предмет
МАТЕМАТИКА

Циљ

Циљ наставе математике у основној школи јесте да осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку
писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,
развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвоје елементарна математичка
знања која су потребна за схватање појава и законитости у пририди и друштву; да оспособи ученике за примену
усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно
настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да допринесе развијању менталних способности,
формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
Задаци наставе математике јесу:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике сврха,
циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној мери реализовани
-

стицање знања непоходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у
природи, друштву и свакодневном животу

-

стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим
подручјима човекове делатности ( математичко моделовање ), за успешно настављање образовања и укључивање у
рад

-

развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичног, критичког, аналитичког и апстрактног
мишљења

-

развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости

-

стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом
облику

Задаци
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-

усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима

-

савлађивање основних операција са природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање
основних својстава тих операција

-

упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа

-

оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама

-

припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука

-

изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност,
објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад

-

стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.
Исходи

Теме/области

Укупно
часова
16

Реални
бројеви

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)
7
Квадрат рационалног
броја.
Решавање једначине
x²=α, α>0; постојање
ирационалних бројева
( на пример решавање
једначине x²=2 ).

Корелација
-Схвата појам
квадрата
рационалног
броја и
квадратног
корена,
-одређује
приближну
вредност броја
√α (α€Q, α>0 )
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Међупредметне
компетенције

компетнција за
учење,
комуникација,
решавање
Физика,хемија,
проблема,
ТИО
сарадња,
рад са
подацима и
информацијама,
дигитална

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
Сумативно
оцењивање и
формативно праћење
Усмено испитивање,
Писмене вежбе до 15
мин.
Писмене вежбе дуже
од 15 мин
( 14.недеља,
24.недеља, 27.

Реални бројеви и
бројевна права.
Квадратни корен,
једнакост √α²=|α|.
Децимални запис
реалног броја;
приближна вредност
ралног броја. Основна
својства операција с
реалним бројевима.

16

5
Питагорина теорема.
Важније примене
Питагорине теореме.

Питагорина
теорама

Цели и
рационални
алгебарски

Конструкције тачака на
бројевној правој које
одговарају бројевима
√2, √3, √5 итд.

46

19

Степен чији је
изложилац природан
број; операције са

-упознаје скуп
реалних бројева
као унију скупа
рационалних и
скупа
ирационалних
бројева,
-схвата реалне
бројеве као
дужинске мере,
односно као
тачке на
бројевној
правој одређене
дужима које
представљају
такву меру
-зна
Питагорину
теорему
-примењује
Питагорину
теорему код
свих
геометриских
фигура у
којима се може
уочити
правоугли
троугао
-упознаје појам
степена и
операције са
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недеља,
36. недеља )
Писмени задаци
( 9. недеља, 17.
недеља, 29. недеља,
38. недеља)
Иницијални тестови
Домаћи задаци
Учешће у раду у
пару, групи, тиму,
самооцењивање и
вршљачко
оцењивање,
Учешће у изради
презентација и
учшеће у пројектима

изрази

степенима; степен
производа, количника и
степена.
Алгебарски изрази.
Полиноми и операције
( мономи, сређени
облик, збир, разлика
производ полимома ).
Операције с
полиномима
( трансформације
збира, разлике и
производа полинома у
сређени облик
полинома). Квадрат
бинома и разлика
квадрата и примене.

степенима
( изложилац
степена
природан
број )
-изводи
основне
рачунске
операције са
полиномима
као и друге
идентичне
трансформације
ових израза

Растављање полинома
на чиниоце.
13

Многоугао

5
Многоугао – појам и
врсте. Збир углова
многоугла. Број
дијагонала многоугла.
Правилни многоуглови
( појам, својства,
конструкције ). Обим и
површина многоугла.

-познаје
најважнија
својства
многоугла
-конструише
поједине
правилне
многоуглове
( са 3,4,6,8 и 12
страница )
-црта друге
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7

Правоугли
координатни систем у
равни.
Зависне
величине и
њихово
графичко
представљање

Пропорција. Примери
практичне примене
директне и обрнуте
пропорционалности
( пропорционална
подела суме, проценти
и др. ).

правилне
многоуглове
-рачуна
централни угао
и преноси га
угломером
-зна најважније
обрасце у вези
с многоуглом и
примењује их у
одговарајућим
задацима
-упознаје
правоугли
координатни
систем и
његову
примену
-упознаје
директну и
обрнуту
пропорционалност и
практичне
примене
- схвата појам
размере дужи и
својства
пропорције
-преводи на
математичи
језик и решава
једноставне
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текстуалне
задатке
15

6

Централни и
периферијски угао у
кругу.
Обим круга, број .
Дужина кружног лука.

Круг

Површина круга,
кружног исечка и
кружног прстена.
10

Пропорционалне
величине.
Троуглови са једнаким
угловима - слични
троуглови – и
пропорционалност
њихових страница.
Примене сличности.

Сличност

Писмени
задаци

4

-упознаје
најважнија
своства круга
-зна најважније
обрасце у вези
с кругом и
примењује их
одговарајућим
задацима
-схвата појам
сличности
троуглова
-примењује
сличност
троуглова у
једноставним
случајевима
-користи
елементе
дедуктивног
закључивања
( изводи
једноставније
доказе )

8
/
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Наставне методе
Монолошка,
Дијалошка,
Илустративна,
Самостални рад ученика,Пројектне,
кооперативне, прмена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални,
Групни,
Индивидуални, рад у пару и тимски рад
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Наставна средства
Креда, табла, геометријски прибор, Уџбеник,
Збирка задатака,
наставни листићи, рачунар и пројектор, модели
геометријских фигура

Биологија
Разред
Седми
Циљ

Задаци
Теме/области

I Порекло и развој
људске врсте

II Грађа човечјег
тела

III Репродуктивно
здравље

Предмет
Биологија
Циљ наставе биологије јесте да ученици стекну основну језичку и научну писменост, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и
образложе своје мишљење и дискусију с другима, да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја развију знања, вештине и умења из области биологије седмог разреда, медицине и других наука које се баве
проучавањем човека.
Задаци наставе биологије у седмом разреду су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове везане за
сопствени живот.
Начин праћења/оцењивања
Укупно
Часови
Садржаји
Међупредметне
Исходи
Корелација
ученика (*Време писаних
часова
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције
провера)
компененција за учење
естетичка
компентенција
Српски језик,
комуникација
- опажа и именује
математика, физика,
Дефиниција антропологије,
информације везане за
одговоран однос према
хемија,
основни појмови и чињенице о
порекло и развој људске
околини
физичко и здравствено
пореклу и историјском развоју
врсте, интерпретира
одговоран однос према
4
3
васпитање, информатика
човека
податке, упоређује и
здрављу
и рачунарство,
разликује, уређује и
рад са подацима и
географија, техника и
групише
информацијама
технологија, ликовна
тест знања од 30 минута, 11.
решавање проблема
култура,
недеља
сарадња
тест, 16. недеља
дигитална
тест, 25. недеља
компененција за учење
тест, 36. недеља
естетичка
Српски језик,
Сумативно оцењивање и
Опажа, именује и одређује
компентенција
математика, физика,
формативно праћење
Структурне подјединице – нивои структуру, организује
комуникација
хемија,
Усмено проверавање
организације биолошких система делове система органа код
одговоран однос према
биологија,
Практично проверавање
околини
и сваки систем органа
човека, препознаје главну
физичко и здравствено
Посматрање
одговоран однос према
појединачно. Сваки систем је
улогу и смисао истих,
59
34
васпитање, информатика
Петоминутно испитивање
здрављу
обрађен у погледу грађе,
утврђује одређене болести
и рачунарство,
Ангажовање у раду у пару,
рад са подацима и
функције, обољења и повреде.
везане за неправилан начин
географија, техника и
групи, тиму
исхране и за наследне
информацијама
технологија, ликовна
Самооцењивање
особине.
решавање проблема
култура,
Вршњачко оцењивање,
сарадња
Израда паноа и презентација,
дигитална
Учешће у пројектима
Српски језик,
компененција за учење
математика, физика,
естетичка
хемија,
компентенција
Појам здравља и понашања људи Идентификује елементе
биологија,
комуникација
у вези са очувањем здравља.
здравог начина живота и у
физичко и здравствено
одговоран однос према
Посебно се разматрају пубертет
односу процењује сопствене
9
5
околини
васпитање, информатика
и адолесценција, деликвенција и
животне навике и избегава
и рачунарство,
одговоран однос према
ризична понашања.
болести зависности.
географија, техника и
здрављу
рад са подацима и
технологија, ликовна
култура
информацијама
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решавање проблема
сарадња
дигитална

Наставне методе
Метода усменог излагања (УИ)
Метода разговора (Р)
Метода илустрације (И)
Метода демонстрације (Д)
Истраживачка метода
Партципативна метода,
Кооперативне методе
Примена ИКТ
Метода читања и рада на тексту (ЧРТ)
Метода писања (П)
Метода практичних и лабораторијских радова (ПЛР)

Начин остваривања програма
Облици рада
Ф – фронтални
И – индивидуални
Г – групни
РП – рад у пару
Групни рад,
Тимски рад
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Наставна средства
Уџбеник за седми разред, Радна свеска за седми разред, наставни
листићи, радни листићи, слајдови, зидне слике, увеличавајућа средства,
микроскопски препарати, природни материјал, микроскоп, рачунар и
пројектор

Хемија
Разред
VII

Циљ

Предмет
Хемија
Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих стандарда и постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и
задатке у новим непознатим ситуацијама, да образложе своје мишљење, да дискутују, развију мотивисаност
за учење и заинтересују за предметне садржаје.

Задаци

Стварање разноврсних могућности да кроз различте садржаје и облике током наставе хемије задаци буду у
пуној мери реализовани.
Исходи

Теме/области

1. Хемија и њен
значај

2. Основни хемијски
појмови

Укупно Часови
часова обраде

3

14

1

6

Садржаји
(обавезни/
препоручени)

Предмет
изучавања
хемије

Материја и
супстанца.
Физичка и
хемијска

Корелаци
ја

- упознаје нову
науку - хемије
- повезује
природне науке
-посматра
експеримент
- описује
супстанце
- повезује физичко
и хемијско
својство
- мери масу,
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физика
биологија
математи
ка

Међупредметне
компетенције
-компентенција
за учење
- одговорно
учешће у
демократском
друштву
- комуникација
- одговоран
однос према
околини
- одговоран
однос према

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
- активност на часу
- усмено
- писана провера (10.
недеља;
18. недеља 28.
недеља)
- вежбе
- питањима по
нивоима
- цртежом структуре
атома
- решавање задатака

својства
супстанци.
Физиче и
хемијске
промене
супстанци.
Елементи и
једињења.
Смеше.
Раздвајање
састојака смеше

3. Структура
супстанце.
Атом и структура
атома

16

7

Атом
Хемијски
симболи.
Грађа атома.
Језгро атома.
Атомски и
масени број.
Изотопи.
Релативна маса.
Периодни
систем
елемената

запремину и
температуру
- разликује
физичке и
хемијске промене
- чита Периодни
систем елемената
- разликује
супстанци
- прави смеше
супстанци
- раздваја смеше
физичким
поступцима

- описује грађу
атома
- разликује
промене електрона
и неутрона
- користи А и З у
П.С.Е.
- црта молекул
атома
- изводи потребна
израчунавања
- прави разлику
између група и
периода
- прави молекул
атома користећи
пластелин и лепак

- забавни приступ
хемијској вези
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здрављу
- сарадња
-дигитална

- једначине
стехиометрија
- пројектни задаци
- домаћи задаци
-сумативно
оцењивање
-формативно
праћење
-израда плаката,
презентација
-ђачки истраживачки
радови
-ангажованост у раду
у пару, групи и тиму
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање

4. Основне честице
које изграђују
супстанце.
Атоми, молекули и
јони

5. Хомогене смеше раствори

15

9

7

4

Ковалентна веза.
Грађење
молекула
елемената и
једињења.
Молекул.
Хемијске
формуле.
Јонска веза.
Валенца.
Релативна
молекулска маса.
Атомске,
молекулске и
јонске кристалне
решетке.

Раствори и
растворљивост.
Процентни
састав раствора.
Вода.
Значај воде за
живи свет

(везама)
- описује стварање
ковалентне везе
- разликује
молекуле
елемената од
молекула
једињења
- пише јонске
формуле
- разликује катјоне
и анјоне
- разликује
атомске,
молекулске и
јонске кристалне
решетке
- користи валенцу
и саставља
формулу
- рачуна релативну
молекулску масу
- описује
направљене
растворе
(физиолошки)
- изводи потребна
израчнавања
- прави растворе
задате
концентрације
- мери масу и
запремину
- разликују
засићене,
незасићене и
пресићене
растворе
- знају да су
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хомогене смеше
раствори

6. Хемијске реакције
и израчунавања

Наставне методе
- дијалошка
- демонстративна
- експериментална
-монолошка
- пројектни рад
-рад на тексту
-кооперативне методе
-примена ИКТ

15

6

Анализа и
синтеза.
Хемијске
једначине.
Закон одржавања
масе.
Количина
супстанце.
Мол.
Моларна маса.
Израчунавање у
хемији стехиометрија

- пише реакције
анализе и синтезе
- изједначава
хемијске
једначине
- примењује закон
о одржавању масе
- изводи
једноставнија
израчунавања ка
бази мола и
моларне масе
- изводи
стехиометријска
израчунавања
- решавају
проблеме и
користе усвојене
вештине

Начин остваривања програма
Облици рада
- фронтални
- рад у групи
- рад у пару
-тимски рад
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Наставна средства
- хемијско посуђе и прибор
- хемикалије
- периодни систем елемената
- модели атома и молекула
- радни листићи
-уџбеник
-рачунар и пројектор

Техничко и информатичко образовање
Разред
седми

Предмет
Техничко и информатичко образовање

Циљ

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну
jeзичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,
да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се упознају са
техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада

Задаци

Ствaрaњe рaзнoврсних мoгућнoстидa крoзрaзличитe сaдржaje и oбликe рaдa тoкoмнaстaвe тeхничкoгиинфoрмaтичкoг
oбрaзoвaњa сврхa, циљeвиизaдaци oбрaзoвaњa, кao ициљeвинaстaвe тeхничкoгиинфoрмaтичкoг oбрaзoвaњa будуупунoj
мeрирeaлизoвaни; Стицaњe oснoвнoг тeхничкoгиинфoрмaтичкoг oбрaзoвaњa ивaспитaњa; Стицaњe oснoвнихтeхничкoтeхнoлoшкихзнaњa, умeњa, вeштинa и oспoсoбљaвaњe учeникa зa њихoвупримeнууучeњу, рaдуисвaкoднeвнoмживoту;
Схвaтaњe зaкoнитoстиприрoднихитeхничкихнaукa; Сaзнaвaњe oснoвнoгкoнцeптa инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнихтeхнoлoгиja
(ИКТ), улoгe ИКТурaзличитимтрукaмa исфeрaмa живoтa;

Теме/области

УВОД У
МАШИНСТВО

Укупн
о
часова

2

Часов
и
обраде

2

Садржаји
(обавезни/препоручен
и)

Појaм и задаци машина и
механизама:
трансформација материје и
енергије, пренос и
трансформација
оптерећења и кретања.

Исходи

– зна називе
основних елемената
машина и њихову
намену и примену;
-познаје начине на
који се врши
трансформација
материје и
енергије...
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Корелација

Физика,
биологија

Међупредметн
е компетенције
компененција за
учење
комуникација
сарадња
комуникација
дигитална
рад са подацима и
информацијама
предузимљивост и
оријентација
према
предузетништву

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
Вреднује се процес и
продукти учења.
У процесу оцењивања
узимају се у обзир све
активности ученика
(уредност, систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност)
- Усмена провера
- Практична провера
-формативно оцењивање и

сумативно праћење самооцењивање,вршњачко
оцењивање,праћење
активности у раду у групи,
пару и тиму

ТЕХНИЧКО
ЦРТАЊЕ У
МАШИНСТВУ

ИНФОРМАТИЧКЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ТЕХНОЛОГИЈА
МАТЕРИЈАЛА

8

14

2

4

Техничка документација у
машинству. Ортогонална
пројекција. Котирање,
пресеци и упрошћавање,
просторно приказивање.
Од идеје до реализације.

7

Цртање коришћењем
рачунара и израда
презентације. Интерфејс –
систем веза са рачунаром.
Управљање моделима
помоћу рачунара. Рад са
конструкторима на бази
интерфејс-технологије.

1

Машински материјали:
метали, легуре, композити,
неметали, погонски
материјали. Својства
метала и легура
(испитивање тврдоће,
чврстоће и др.).

– примењује
техничке цртеже и
на цртежу
представља
једноставан предмет
у
ортогоналној
пројекцији;
– приказује своју
идеју скицом и
техничким
цртежом;
– користи рачунар
у решавању
једноставнијих
проблема у обради
текста,
цртежа, за
управљање на бази
интерфејса;
–тражи
информације из
различитих области
и различитих
извора;
-набраја машинске
материјале
-разликује метале и
њихове легуре
-објашњава
промене, појаве и
процесе у природи
користећи научне
појмове;
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Ликовна
култура,
математика

Информати
ка и
рачунарств
о, ликовна
култура

Хемија,
биологија,
физика

компененција за
учење
естетичка
компентенција
комуникација
рад са подацима
и информацијама
решавање
проблема
сарадња
дигитална
компетенција
компененција за
учење
естетичка
компентенција
комуникација
рад са подацима
и информацијама
решавање
проблема
сарадња
дигитална
компетенција
компененција за
учење естетичка
компентенција
комуникација
рад са подацима
и информацијама
решавање
проблема
сарадња
дигитална

компетенција

МЕРЕЊЕ И
КОНТРОЛА

ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАДЕ МЕТАЛА

2

4

1

2

Мерење и мерна средства:
дужине, угла, масе и
момента. Размеравање и
обележавање на металу.
Појам контроле.

Принципи обраде метала
са и без скидања
струготине. Спајање
металних делова. Мере
заштите на раду.

-развија мануелне
вештине за
руковање прибором,
мерним
инструментима и
материјалом;
-користи
одговарајуће мерне
јединице зависно од
врсте и величине
објекта
Мерења
-одабира и користи
одговарајући
прибор за мерење;
– може да оцени
резултат независно
од мерења и
прорачуна
-Зна основне
принципе обраде
метала
-Познаје начине на
који се врши
спајање металних
делова
-Примењује мере
заштите на раду
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Математик
а, физика,
ликовна
култура

Хемија,
физика,
математика

компененција за
учење
естетичка
компентенција
комуникација
рад са подацима
и информацијама
решавање
проблема
сарадња
дигитална
компетенција

компененција за
учење
естетичка
компентенција
– комуникација
– рад са подацима
и информацијама
– сарадња

МАШИНЕ И
МЕХАНИЗМИ

16

10

Основни појмови и
принципи рада машина и
механизама. Елементи
машина и механизама:
елементи за везу, елементи
за пренос снаге и кретања,
специјални елементи.
Производне машине:
принцип рада, састав,
коришћење. Машине
спољашњег (бицикл,
аутомобил, железничка
возила, бродови, авиони и
др.) и унутрашњег
(транспортери, дизалице и
др.) транспорта: принцип
рада, састав, коришћење.

-Схвата основне
појмове и принципе
рада елемената
машина и
механизама,
елемената за везу,
елемената за пренос
снаге и кретања
и специјалних
елемената.
-Схвата основне
појмове и принципе
рада елемената
машина и
механизама за
преношење
оптерећења и
кретања значајних у
машиноградњи.
-Савладава
елементарне
појмове.
-Зна шта су
производне
машине, који је
њихов задатак и
основни принцип
рада.
-Разликује машине
за унутрашњи и
спољашњи
транспорт, њихов
принцип рада,
састав и коришћење
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– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
информацијама
– решавање
проблема
– сарадња

физика

РОБОТИКА

ЕНЕРГЕТИКА

КОНСТРУКТОРСК
О МОДЕЛОВАЊЕ –
МОДУЛИ

2

6

16

Појам робота. Врсте
робота, намена,
конструкција (механика,
погон и управљање).
Моделирање робота из
конструкторских комплета
и коришћење интерфејса.

-Познаје развој,
врсте и основну
структуру робота,
њихову примену и
значај за
машиноградњу, као
даље перспективе
роботизације.
-Примењује
конструкторске
елемената и ради на
самосталној
изради неких делова
конструкције на
основу пројекта
који ће се
сачинити.

3

Извори, коришћење и
трансформација енергије.
Погонске машине –
мотори: хидраулични,
пнеуматски, топлотни
(цилиндри, турбине, парне
машине и турбине,
двотактни бензински
мотори, четворотактни
бензински мотори, дизел
мотори и остали мотори).

-разуме основне
изворе енергије и
начине на којисе
врши
трансформација
енергије, и њихов
значај и
примену у техници;
-зна да је техника
заснована на
законима физике по
којима се дешавају
све појаве;

Биологија,
физика

4

Конструкторско
моделовање – самосталан
рад на сопственом
пројекту према алгоритму:
дефинисање задатка,
решење извора енергије,
избор кретних, преносних
и извршних механизама,
решење управљања,

Самостално
проналази
информације
потребне за израду
предмета/модела
користећи ИКТ и
Интернет сервисе
- Одабира
материјале и алате

Математик
а, ликовна
култура,фи
зика,
хемија,
биологија

2
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Информати
ка и
рачунарств
о

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– рад са подацима
и информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална
компетенција

К1 –
компененција за
учење
К3 – естетичка
компентенција
К4 –
комуникација
К8 – рад са
подацима и
информацијама
К9 – решавање
проблема
К10 – сарадња
– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– одговоран
однос према
околини
– одговоран однос

.

компоновања
конструкције или модела,
провера испуњености
еколошких и ергономских
захтева, израда техничке
документације.
Моделовање производних
машина, саобраћајних
средстава, транспортних
машина и уређаја и др.

за израду
предмета/модела
- Мери, обележава и
оцртава
предмет/модел
- Користи програм
за обраду текста за
креирање документа
реализованог
решења
- Самостално
представља
пројектну идеју,
поступак израде и
решење/производ
- Показује
иницијативу и јасну
оријентацију ка
остваривању
циљева и постизању
успеха
- Планира
активности које
доводе до
остваривања
циљева укључујући
оквирну процену
трошкова
- Активно учествује
у раду пара или
мале групе у складу
са улогом и показује
поштовање према
сарадницима
- Пружи помоћ у
раду другим
ученицима
- Процењује
остварен резултат и
развија предлог
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према здрављу
–
предузимљивост и
оријентација ка
предузимљивошћ
у
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална

унапређења

Наставне методе
- Монолошка
- Дијалошка
- Демонстративна
- Метода практичних радова
- Текстуална
- Графички радови
-Кооперативна
-Истраживачка
-Пројектна
-Партиципативна
-Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Облици рада:
- фронтални;
- рад у паровима;
- групни рад;
- самосталан рад ученика;
- интергрупна комуникација наставникученици
-тимски рад
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Наставна средства
-Уџбеник за седми разред
Радна свеска за 7.разред
- Рачунари
- Пројектор
- Мултимедијални уређаји
- Мултимедијалне презентације
- Штампани материјали

Физичко васпитање
Разред
VII
Циљ

Задаци

Теме/области
ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

Предмет
Физичко васпитање
Циљ наставе и учења физичког 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.
-Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког васпитања сврха, циљеви и
задаци образовања, као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани,
-Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела,
-Развој и усавршавање моторичких способности,
-Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом fizičkog vaspitanja и стицање теоријских знања неопходних
за њихово усвајање,
-Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја,
-Формирање морално-вољних квалитета личности,
-Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада,
-Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.
Исходи (по
Укупно Часови
Садржаји
окончању теме
Међупредметне Начин праћења/оцењивања
Корелација
часова обраде (обавезни/препоручени) ученик би требао
компетенције
ученика
да)
компененција за
11
4
-Изводи
кретања,
Оријентација на исходе.
учење
вежбе
и кратке
Самооцењивање
- одговорно
саставе уз музичку Биологија,
учешће у
(самопроцена),оцењивање
пратњу
Математика, демократском
Правилно извођење
од стране наставника,
-Игра народно коло
Српски језик друштву; –
основне вежбе из
праћење
и евидентирање
Изводи кретања у
Музичка
естетичка
ритмичке гимнастике. различитом ритму
ученика за све садржаје
компентенција –
култура
везане за ваннаставне
Успешно кретање у -Изводи
основне
одговоран однос
ритму и темпу музичке кораке плеса
активности
према околини
пратње у простору
-стање
моторичких
– одговоран
способности
основним облицима
однос према
кретања
здрављу
-достигнут ниво
– рад са
савладаности моторичких
подацима и
знања,умења и навика
информацијама
-однос ученика према раду
– решавање
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проблема

АТЛЕТИКА

12

3
Техника ниског старта,
трчање на кратким
стазама, технике
штафетног трчања,
правилно изводи
технику бацања кугле
леђна техника, скок
удаљ – увинуће,
терминологија, основе
тренинга, прву помоћ,
зна утицај физичког
вежбања, правила за
такмичење, сигурносна
правила

ГИМНАСТИКА

СПОРТСКЕ
ИГРЕ

21

23

6

6

Техника разножног и
згрчног прескока са
изразитијом фазом
лета, сложеније вежбе
на тлу, сложеније
вежбе и комбинације
вежби на греди, вежбе
и комбинације вежби
на паралелном разбоју,
чува и помаже, поштује
сигурносна правила,
зна називе вежби и
основе организације
рада и пружа прву
помоћ
Техника одбијања
лопте прстима и

-Комбинује и
користи
достигнути ниво
усвојене технике
кретања у спорту и
свакодневном
животу
-Доводи у везу
развој физичких
способности са
атлетским
дисциплинама

-Одржава стабилну
и динамичку
равнотежу у
различитим
кретањима, изводи
ротације тела
-Користи елементе
гимнастике у
свакодневним
животним
ситуацијама и игри
-Процењује своје
могућности за
вежбање у
гимнастици
-Користи елементе
технике у игри

371

– компененција
за учење
- одговорно
учешће у
демократском
друштву;

– естетичка

компентенција
Биологија,
Информатика, – одговоран
Математика, однос према
Српски језик. околини

Биологија,
Музичка
култура,
Ликовна
култура,
Информатика,
Српски језик

Биологија,
Географија,

– одговоран
однос према
здрављу
– рад са
подацима и
информацијама
– сарадња
– компененција
за учење одговорно учешће
у демократском
друштву; –

естетичка
компентенција –
одговоран однос
према околини
– одговоран
однос према
здрављу
– рад са
подацима и
информацијама
– сарадња
– компененција
за учење одговорно учешће

ОДБОЈКА

МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

подлактицама, техника
школског сервиса,
техника тенис сервиса
(горњрг сервиса), смеч,
блок и основне
комбинације игре, зна
основни одбојкашки
став, сновна правила
ове спортске игре и
терминологију
5

5

Тестирање
телсне
висине, тежине, скок
удаљ из места, издржај
у
згибу,
бацање
медицинке, одбијање
лопте, трчање 30м и
трчање 500/800 метара

Наставне методе
Вербални, метод демонстрације,
практични рад-вежбање, метод разговора,
усмено излагање

-Примењује
основна правила
одбојке у игри
-Учествује на
такмичењима

Примењује
једноставне
компексе вежби
-Изводи вежбе и
користи их у
спорту
-Упоређује
резултате
тестирања са
вредостима за свој
узраст

Музичка
култура,
Информатика,
Математика,
Српски језик.

– естетичка
компентенција –
одговоран однос
према околини
– одговоран
однос према
здрављу
– рад са
подацима и
информацијама
– компененција
за учење
- одговорно

.

учешће у
демократском
друштву;

– естетичка

компентенција
Биологија,
Информатика, – одговоран
Математика, однос према
Српски језик. околини

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, групни, у пару, комбиновани
и индивидуални, тимски
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у демократском
друштву;

– одговоран
однос према
здрављу
– рад са
подацима и
информацијама
– сарадња

Наставна средства
Одскочна даска, струњаче, мердевине, креда,
пиштаљка, штоперица, метар, стартни блок,
лопте, лоптице, канап, мрежа, кош, чуњеви,
вијача, обруч, клупа, ластиш, сталци, клупе,
рипстол…

Осми разред
Српски језик
Разред
8
Циљ
Задаци

Предмет
СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ је да сви ученици стекну баѕичну писменост и језичку културу,да изразе образложе своје мишљење и дискутују са другима, да напредују
ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних достигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у непознатим ситуацијама, да
доживе и тумаче одабрана књижевна дела и друга уметничка остварења, да се усмено и писмено правилно изражавају.
Систематизација знања о књижевнотеоријским појмовима, обнављање и систематизовање знања из свих подручја, овладавање расправом,
анализа и процена уметничких дела, развијање критичког односа према језику, даље овладавање знањима из граматике, стилистике,
лексикологије, историје, књижевног језика, дијалектологије.

Исходи

Теме/области

Укупно
часова

Књижевност

52

Начин
праћења/оцењивања
Часови
Садржаји
Међупредметне
Корелација
ученика
обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
Лирика: народна песма
Повезује дело из
48
Сумативно
компетенција
„Српска дјевојка“, Љубавне
обавезне лектире са
оцењивање и
језик,
за учење,
народне лирске песме
временом у којем је
формативно
књижевност,
естетичка
(избор), „Отаџбина“ Ђура
настало; повезује
компентенција,
праћење
историја,
Јакшић, „Ђулићи“ (избор),
наслов дела и род,
-иницијално
географија,
комуникација,
„Светли гробови“ Ј.Ј.Змај,
врсту и лик из дела;
„Канцонијер“ Ф.Петрарка,
препознаје род и
тестирање 2.
верска
одговоран
„Опомена“ Д.Максимовић,
врсту књижевно
недеља
настава,
однос према
„Ламент над Београдом“
уметничког дела;
писмени
задаци: 8.
музика,
здрављу,
(одломак) М.Црњански,
разликује лирконедеља; 18. недеља;
решавање
страни
„Очију твојих да није“
епске врсте;
28. недеља; 34.
проблема,
језици,
В.Попа, „Србија“ О.Давичо, разликује
„Писмо мајци“ С.Јесењин,
књижевнонаучне
недеља
беседништво,
сарадња
„Љубавна песма“
врсте; препознаје и
дигитална
контролне вежбе:
филм,
Р.М.Рилке, Избор из
разликује стилсе
13.недеља;
компетенција,
математика,
савремене српске поезије.
фигуре; одређује
18.недеља;
култура
одговорно
Епика: „Женидба Милића
мотиве, идеје,
учешће у
20.недеља;
изражавања
Барјактара“ народна песма,
композицију,
„Почетак буне против
форму,
26.недеља; 35.
демократском
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дахија“, Народне епске
песме новијих времена
(избор), „Српски рјечник“
(избор), „О народним
певачима“ В.С.Караџић,
„Немушти језик“ народна
приповетка, „Житије Светог
Саве“ (одломак) Теодосије,
„Мемоари(одломак)
П.М.Ненадовић, „Горски
вијенац (одломак)
П.П.Његош, „Писма из
Италије“(одломци)
Ј.Ненадовић, „Пилипенда“
С.Матавуљ, „ Све ће то
народ позлатити“
Л.Лазаревић, „Кроз мећаву“
П.Кочић, „Сеобе“ (одломак)
М.Црњански, „Мост на
Жепи“, Избор приповедака
о деци И.Андрић,
„Деобе“(одломак) Д.Ћосић,
„Царско достојанство
језика(одломак) И.Секулић,
Избор из савремене српске
прозе.
Драма: „Сумњиво лице“
Б.Нушић, „Ноћ и магла“
Д.Киш, „Ромео и Јулија“
В.Шекспир, „Грађанин
племић (одломак) Молијер
Допунски избор: „Увела
ружа“ Б.Станковић, „Прича
о Светом Сави“ М.Бећковић,
„ Ко то тамо пева“
Д.Ковачевић, „Ловац у
Житу“ Џ.Селинџер, „Старац
и море“ Е.Хемингвеј,
„Српски митолошки
речник“ (избор), „Годишњи

карактеристике
лика; разликује
облике казивања;
уочава разлику
између
препричавања и
анализе дела.
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друштви

недеља
усмене провере
-изражајно
казивање и
рецитовање
-израда плаката и
презентација,
ђачких
истраживачких
радова
-учешће у дебати
-праћење
ангажовања у раду
у пару , групи и
тиму
-самооцењивање и
вршњачко
оцењивање
-домаћи задаци

обичаји у Срба“(избор)
М.Недељковић, „Бонтон“
Ј.Петровић.
Књижевно теоријски
појмови: стилска средства,
лирске врсте, сонет; поема,
балада, романса, спев,
путопис, мемоари, есеј;
трагедија, проагонист и
антагонист, катарза, режија.

Језик

50

29

Српски језик међу другим
словенским језицима.
Дијалекти српског језика.
Народни и књижевни језик.
Развој српског књижевног
језика. Језици националних
мањина. Језик свакодневне
комуникације. Главне
особине писаних стилова
јавне комуникације.
Синтагме. Зависне
предикадске реченице.
Напоредни односи међу
зависним реченицама.
Исказивање реченичних
чланова зависном
реченицом и предлошкопадежном конструкцијом.
Основне функције и
значења глаголских облика.
Њихова употреба у
приповедању. Грађење речи.
Гласовне промене.
Једнозначне и вишезначне
речи; хомонимија.
Метафора и метонимија.
Главна правила стандардне
акценатске норме.
Обнављање и

Одређује место
акцента у речи;
препознаје
гласовне промене;
познаје врсте речи,
препознаје
подврсте, уме да
одреди облик
променљиве речи;
зна основне начине
грађења речи; зна
подврсте
синтаксичких
јединица;
препознаје главна
значења падежа;
препознаје главна
значења и функције
глаголских облика;
зна основне
податке о развоју
књижевног језика
код Срба; одређује
значење
непознатих речи на
основу њиховог
састава или
контекста у коме су
употребљени.

375

систематизовање градива из
предходних разреда ради
припреме за завршни испит.
Проверавање правилног
изговора самогласника и
сугласника.
Правопис: Прилагођено
писање имена из страних
језика. Писање
полусложеница. Генитивни
знак. Систематизовање
садржаја из правописа.

Култура
изражавања

34

11

Причање о доживљају са
ефектним почетком и
завршетком;
интерпретативно
препричавање; расправа;
реклама; попуњавање
различитих образаца;
репортажа; сажимање
текста; писање резимеа;
проналажење кључних речи;
давање наслова и
поднаслова; критички
приказ; синтаксичке вежбе;
препознавање бирократског
језика; лексичке вежбе;
коришћење речника,
индекса, појмовника,
библиографије; читање и
разумевање дијаграма и
графикона; летимично
читање; ортоепске вежбе;
осам домаћих писаних
задатака и њихова анализа;
четири школска писмена
задатка.

Познаје врсте
неуметничких
текстова;
препознаје и
издваја језичка
средства
карактеристична за
различите
функционалне
стилове; разликује
све делове текста и
књиге; проналази,
издваја и упоређује
инормације из два
краћа текста;
разликује
чињеницу од
коментара,
објективност од
пристрасности и
пропаганде;
саставља вест,
реферат и извештај;
зна основне
особине говорног и
писаног језика; зна
правопиусну норму
и примењује је у
већини случајева

376

Начин остваривања програма
Наставне методе
Облици рада
Наставна средства
комбинована, дијалошка, монолошка, фронтална, групни рад, индивидуални, рад уџбеници, наставни листићи, дневник
текст
метода,
метода
самосталних у пару и у тиму
прочитаних књига, ученичке вежбанке, радни
ученичких радова, метода показивања и
налози, рачунар и пројектор
запажања,
компаративна
метода,
истраживачка, пројектна, партиципативна,
кооперативна метода, примена ИКТ
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Енглески језик
Разред
Осми

Предмет
Енглески језик
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних

Циљ

Задаци

Теме/области

1.Тинејџерско
доба

Знања о језичком систему и култури и рзвијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и
усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и
културном наслеђу.
Самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних
жанрова.
Развијање љубави према страном језику и потребе да се он негује и унапређује. Стварање могућности да кроз
различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, цињеви и задаци образовања буду
реализовани. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, моралних и естетских ставова.
Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику.Стицање
свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Ученик треба да усвоји основна знања из страног
језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из
других земаља. Ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са
специфичностима језика који учи.Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво
усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза. Увежбавање и усавршавање
гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког).
Исходи
Начин
праћења/оцењивања
Укупно Часови
Садржаји
Међупредметне
Корелација
ученика
часова
обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
Слушање и читање
Разуме краће
Српски
Компетенција Примена сумативно
краћих, једноставних
текстове који се
језик,
за учење,
оцењивање и
текстова који се односе односе на
географија, комуникација, формативног
9
4
на дате комуникативне поздрављање и
биологија,
естетичка
праћење , писмених
ситуације (дијалози,
представљање
историја,
компетенција, задатака, контролних
наративни текстови и
себе и других,
грађанско
одговоран
вежби, усменог
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2. Путовање

9

4

3.Тимски дух

10

4

4. Акција

6

3

5. Постојање
човека

7

4

сл.), реаговање на
усмени и писмени
импулс саговорника
(наставника, вршњака и
сл.) и иницирање
комуникације, усмено и
писано давање
информација о себи и
тражење и давање
информација о себи и
другима.
The Present Simple
Tense за изражавање
сталних радњи.
The Present Continuous
Tense за изражавање
тренутних и
привремених радњи.
The Past Simple Tense за
изражавање прошлих
радњи.
The Present Perfect
Tense за изражавање
садашње и прошле
радње тј радње која је
почела у прошлости и
траје у садашњости.
The Present Perfect
Continuos или садашње
свршено трајно време
за радњу која је
започета у прошлости,
још увек траје и може

биљака,
васпитање,
животиња,
физичко
предмета,
васпитање,
појава.
ликовна
Разуме сва три
култура,
типа
математика,
кондиционалних
хемија.
реченица, уме
да опишу свој
омиљени спорт,
филм, музичку
групу или
извођача.
Разуме пасив,
фразалне
глаголе,модалне
глаголе, зависне
реченице. Пише
и-мејл
Употребљава
конјуктива у
енглеском
језику. користе
информације о
времену и
временским
зонама у
реченицама.
употребљава
директан и
индиректан
говора. Развија
свест о значају
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однос према
здрављу,
сарадња,
решавање
проблема,
одговоран
однос према
околини,
дигитална
компетнција.

оцењивања, домаћих
задатака, израде
пројеката и паноа
итд.
Учешће у изради
презентација,
ангажованост у раду
у пару, групи и тиму.
Самооцењивање и
вршњачко
оцењивање.
Контролне вежбе: у
8. недеља 27. недеља
и 37. недеља
Писмени задаци: у
16. недеља и 32.
недеља

6.Време

7

3

7. Боја

11

5

8.
Потрошачко
друштво

9

3

се наставити у
рециклирања за
будућности.
животну
The Past Continuos
средину.
Tense или прошло
трајно време за радњу
која је у прошлости
трајала дуже време.
Компарација и
суперлативи придева и
прилога. Кондиционал
тип 1 и 2.Future will за
предвиђање одређених
догађаја и future going
to за планирање,
односне реченице.
Passive Voice или трпно
стање показује да
субјекат не врши
радњу, већ да се радња
врши на субјекту.
Mодални глаголи за
изражавање
могућности, дозволе,
забране, правила.
Правилна и неправилна
множина именица,
бројиве и небројиве
именице,
детерминатори,
инфинитив.
Reported speech изјаве,
објашњења, наредбе и
захтеви, питања.
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Наставне методе
Дијалошка, монолошка, демонстративна,
текстуална анализа, илустративна, метода
графичких радова, истраживачки рад,
кооперативне методе, примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
Фронтални, индивидуални, у пару, групни, Уџбеник To the Top 4, радна свеска To the
тимски
top 4, аудио плејер, рачунар, пројектор,
табла.
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Ликовна култура
Разред - Осми
Циљ

Предмет - Ликовна култура
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликове културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и
деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Задаци

развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елмената (линија, боја, облика)
стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технке и средства и да
упознају њихова визуелна и ликовна својства.
 развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно
мишљење.
 развијање осетљивости за ликовне и визуене вредности које се стичу у настави, а прмењују у раду и животу.
 развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање.
 подстицање интересовања и стварање потреба код ученика за посећивањем музеја, изложби као и за очување културних
добара и естетског изгеда средине у којој уценици живе и раде.
 стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвен појаве.
 омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим у деима различитог подручја
уметности.
Укупно
Часови
Садржаји
Исходи
Корелација Међупредметне Начин праћења оцењивања
ученика (*Време писаних
часова
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције



Теме/области

провера

1.
Слободно
компоновање

4

3
Акционо сликање,
Ритмичко-хармонијска
композиција чистог
односа боје и форме,
Систем низања скупова,
линија, боја, облика
према одређеној шеми

-препзнаје и усваја,
реализује на свом
раду акционо
сликање
-експериментише са
ритмом помоћу боја
-шематски израђује
цртеж,слику
-израђује слободну
композицију
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-билогија,
математика,
историја,
музичко,
српски
,географија

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
.естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална

сумативно оцењивање и
формативно праћење
-усмено излагање
-процена естетске вредности
радова
(цртежи, слике, колажи)
процена ангажовања у раду у
пару и групи
-самооцењивање и врњачко
оцењивање
-учешће у изради презентација

2.
Визуелна
метафорика и
споразумевање

4

2
Амблем, симбол, знак,
персонификација,
алегорија, хералдика,
Визуелна метафорика

3.
Контраст,
јединство и
доминанта у
простору

16

4.
Слободно
компоновање и
фантастика

6

9
Контраст као ритам
супротности ликовних
вредност, Јединство као
основна вредност
композиције, Статично
и динамично јединство,
Јединство израза,
Јединство и равнотежа,
Доминанта као услов за
повезивање
разнородних елемената

4
Реални облици у
нереалним односима,
Слободно компоновање

- препознаје и
разликује различите
врсте визуелног
споразумевања
-препознаје разлику
између амблема,
симбола, знака...
-црта пиктограме
-црта знакове

-Дефинише
контраст, јединство
и доминанту на
одерђеној
композицији
-Препознаје разлику
између статичног и
динамичног
јединства
-Примењује знање о
контрасту, јединству
и доминанти при
анализи одређеног
дела
-Анализира
јединство и
равнотежу на
одређеној слици
-Објашњава разлику
између доминанте и
разнородних
елемената
-Користи контраст,
јединство и
доминанту у изради
одређеног задатка
- Наводи примере
реалних облика и
нереалних односа
-Експериментише са
реалним облицима у
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-математика,
српски,
музичко,
билогија,
техничко

Српски,
музичко,
историја,
математика,
биологија

српски,
математика,
историја,
техничко

компетенција
-компетенција за
учење;
-комуникација;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-.решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција.
компетенција за
учење;
- одговорно учешће
у демографском
друштву;
-.естетичка
компетенција
-4.комуникација;
-5.одговоран однос
према околини;
-6.одговоран однос
-9.решавање
проблема;
-10.сарадња,
-11.дигитална
компетенција

-1.компетенција за
учење;
-2. одговорно
учешће у
демографском

.

и фантастика

5.
Визуелно
споразумевање

4

2

Наставне методе
Монолошко-дијалошка, демонстративна,
илустративна, примена ИКТ

Визуелно
споразумевање

нереалним односима
-Изводи
композиције на
задату тему
-Објашњава
елементе на задатим
композицијама

-наводи примере
визуелног
споразумевања
-класификује
различите врсте
визуелног
споразумевања
-користи различите
материјале за израду
паноа,плаката,омота
-користи стечено
искуство и знање у
изради амблема,грба

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, индивидуални, рад у пару,
групни, тимски
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српски,
математика,
историја,
техничко
,географија,
биологија

друштву;
-3.естетичка
компетенција
-4.комуникација;
-5.одговоран однос
према околини;
-6.одговоран однос
-9.решавање
проблема;
-10.сарадња,
-11.дигитална
компетенција
-1.компетенција за
учење;
-2. одговорно
учешће у
демографском
друштву;
-3.естетичка
компетенција
-4.комуникација;
-5.одговоран однос
према околини;
-6.одговоран однос
-9.решавање
проблема;
-10.сарадња,
-11.дигитална
компетенција

Наставна средства
Уџбеник, блок, прибор, репродукција,рачунат,
пројектор

Музичка култура
Разред
VIII
Циљ

Задаци

Предмет
Музичка култура
Упоѕнаванје музичке културе путем обрада тема повеѕаних са музиком различитих епшха
Развијање креативности и муѕикалности
Негује смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно образовног рада са ученицима
-стицање знања о музици различитих епоха
-развијање способности извођења музике певањем и свирањем
Исходи

Теме/области

Укупно
часова
22

1 . Слушање
музике

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)
14

Ученици треба да
упознају музичке епохе
и њихове представнике

Корелација
Препознаје
карактеристике
жанра
-препознаје
карактеристичне
технике свирања
и певања
-препознаје
основне
карактеристике
српске народне
музике (обичаје у
оквиру којих се
музика изводи,
извођачке
саставе, народне
инструменте,
народне игре)
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Енглески
језик ,
Српски,
Географија
Историја,

Међупредметне
компетенције
Естетичка
компетенција
комуникација
сарадња
компетенција
за учење
дигитална
компетенција

Начин
праћења/оцењивања
ученика
Слушање и
препознавање
музичких дела
-Слушање и
препознавање
музичких дела
-примена

сумативног
оцењивања формативног
и праћење
-праћење ангажовања у
раду у пару и групи
- праћење учествовања
на школским приредбама
-израда паноа и
презентација

-пева или свира
одломке из неког
дела различитих
жанрва
уметничке
музике
-Пева или свира
неко дело из
српске
фолклорне
баштине
-учествује у
школским
приредбама
8

5

2 . Музичко
извођење

3 . Музичко
стваралаштво

6

4

-препознаје везу
музичких елемената и
музичког израза
-разуме специфичне
карактеристике жанра
структуралне и
драматушке елементе
жанровских примера и
њихову естетску
функцију
-препознаје различите
видове српског
музичког фолклора по
географским
карактеристикама
-осмишљава ритмичку
пратњу за више
инструмената песме

Пева песме са
нотама и са
нотног
текста,препознаје
ритмичке ознаке
и ритам

Ствара
једноставније
ритмичке и
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Енглески
језик ,
Српски,
Веронаука

Ликовна
култура

Естетичка
компетенција
комуникација
сарадња
компетенција
за учење
дигитална
компетенција

Естетичка
компетенција
комуникација

коју зна, записује и
свира
-ствара мелодију од
понуђених мотива
-црта и прави
инструментод предмета
из свог окружења из
свих инструменталних
група
-импровизује певањем
и свирањем одређену
мелодију у духу
популарне музике
-компонје музику у
духу српске народне
музике
УКУПНО

меледијске
форме

сарадња
компетенција
за учење
дигитална
компетенција

34

Наставне методе
-демонстрације
-дијалошка
-комбинована
-монолошка
-кооперативна
-примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
-фронтални
- групни, рад у пару, тимски
-индивидуални,
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Наставна средства
-инструмент
-CD плејер
-рачунар и пројектор
-уџбеник

Историја
Разред
VIII

Предмет
Историја

Циљ

Циљ наставе историје
јестицањехуманистичкогобразовањаиразвијањеисторијскесвести;разумевањеисторијскогпростораивремена,историјскихдога
ђаја,појаваипроцесаиулогеистакнутихличности;развијањеиндивидуалногинационалногидентитета;стицањеипроширивањезн
ања,развијањевештинаиформирањеставованеопходнихзаразумевањесавременогсвета(унационалном,регионалном,европском
иглобалномоквиру);
унапређивањефункционалнихвештинаикомпетенцијанеопходнихзаживотусавременомдруштву(истраживачкихвештина,крит
ичкогикреативногмишљења,способностиизражавањаи
образлагањасопственихставова,разумевањамултикултуралности,развијањетолеранцијеикултуре
аргументованогдијалога);оспособљавањезаефикаснокоришћењеинформационокомуникационихтехнологија;развијањесвестиопотребисталногусавршавањаисвестиоважностинеговањакултурноисторијскебаштине.

Задаци

Ученици треба да:
стекнуипроширезнањаонационалнојиопштојисторији(политичкој,економској,друштвеној,културној...),даразумејуузрокеипос
ледицеисторијскихдогађаја,појаваипроцеса,иулогуистакнутихличностиуразвојуљудскогдруштва;
–поседујусвестоповезаностипојаваизпрошлостисапојавамаизсадашњости;
–разумејуданационалнаисторијапредстављасаставнидеорегионалне,европскеиглобалнеисторије;
–
развијајуистраживачкидухикритичкиодноспремапрошлостисамосталноманализомразличитихисторијскихизвораилитературе
ипроналажењеми систематизовањемстеченихинформација;
–
будуоспособљенизапроналажење,прикупљањеикоришћењеинформацијадатихуразличитимсимболичкиммодалитетима(истор
ијскекарте,графикони,табеле...)ињиховоповезивањесапретходнимисторијскимзнањем;
–будуоспособљенидапрепознајуразличитатумачењаистихисторијскихдогађаја;
–повезују стеченазнањаивештинесасадржајимасроднихнаставнихпредмета
–будуоспособљенизаприменустеченихзнањаипрактичнихвештинаусвакодневномживоту;
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–унапређујувештиненеопходнезаиндивидуалниитимскирад(комуникативност,
образлагањесопственихставова,аргументованидијалог...)
– развијајуодговорност,систематичност,прецизностипозитивниставпрема учењу;
– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.
Исходи
Теме/обла
сти

Свет у
другој
половини
XIX и
почетком
XX века

Србија,
Црна Гора
и Срби у
хабзбуршк
ом и
османском
царству од
Берлинско
г конгреса
до Првог
светског
рата

Укупно
часова

6

14

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/препоручени)

3

- водеће државе Европе и
света и њихови односи у
другој половини XIX и
почетком XX века
- епоха напретка
- велике силе и
балканске земље

8

- Србија 1878-1903.
- Србија 1903-1914,
напредак демократије и
отпор Аустро-Угарској
- друштво и привреда
независне Србије
- Црна Гора као
независна држава 18781912.
- Срби под влашћу
Аустро-Угарске
- Босна и Херцеговина

Корелација
- зна друштвене
промене које су
наступиле крајем
XIX и почетком XX
века и упознати су
са стањем
балканских народа
и држава у истом
периоду
- ученици познаје
развој Србије и
Црне Горе после
Берлинског
конгреса, разумеју
положај српског
народа под
аустроугарском и
османском влашћу
и знају ток и
резултате
Балканских ратова
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- српски језик
- географија

- ликовна
култура
- верска
настава
- грађанско
васпитање

Међупредметне
компетенције
- компетенција
за учење
- одговорно
учешће у
демократском
друштву
- естетичка
компетенција
- комуникација
- рад са
подацима и
информацијама
- сарадња
- дигитална
компетенција

Начин
праћења/оцењива
ња ученика
(*Време писаних
провера)
- усмено
- писмено (20, 32,
45. и 58. час)
- активност на
часу
- учешће у дебати
и дискусији
- школски и
домаћи задаци
- израда паноа и
презентације
- практични
задаци
-сумативно
оцењивање и
формативно
праћење ,учешће у
пројектима

Први
светски
рат и
револуције
у Русији и
Евро

5

3

под аустроугарском
управом
- Срби у Турском
царству 1878-1912.
- Балкански ратови 19121913.
- избијање Првог
светског рата и прве
ратне године
- иза фронтова Великог
рата
- револуција у Русији и
улазак САД у рат –
прекретнице Првог
светског рата

Србија и
Црна Гора
у Првом
светском
рату

Свет
између

7

3

- Србија и Црна Гора
1914 – прве ратне победе
- албанска голгота и
окупација Србије,
Солунски фронт
- победа у рату и
стварање прве
Југославије
- свет и Европа после
Првог светског рата –
нове државе, нове

- познаје односе
измеђуевропских
сила, знају
хронологију ратних
дејстава Првог
светског рата и
разумеју промене у
Европи и свету које
су настале Првим
светским ратом
- разуме улогу
Краљевине Србије
у Првом светском
рату, упознати су
са животом у
окупираној Србији
и знају настанак
Југославије
- ученици разуме
односе између
европских држава
после Првог
светског рата,
познаје економском
кризом и знају о
настанку нових
политичких
390

Првог и
Другог
светског
рата

Југословен
ска
краљевина

Други
светски
рат –
тотални
рат

Југославиј

7

6

5

4

3

3

границе
- економске, друштвене
и културне прилике у
Европи и свету
- свет између
демократије и
тоталитаризма
- рушење версајског
система. Ратни сукоби у
свету и Европи
- нова држава –
Краљевина СХС 19181929.
- Краљевина Југославија
1929-1941. године
- друштво Краљевине
Југославије
- почетак рата –
доминација сила
Осовине 1939-1943.
- победа
антифашистичке
коалиције
- последице рата –
холокауст, геноцид.
Страдања у рату
- напад на Југославију –

идеологија

- разуме проблеме
и противречности
југословенске
краљевине и
друштвена кретања
у Југословенској
Краљевини
- знају хронологију
ратних дешавања у
Другом светском
рату и разумеју
карактеристике и
последице Другог
светског рата
- ученици зна
хронологију ратних
дешавања у Другом
светском рату на
простору
Југославије и
разумеполитичке
идеологије и
циљеве
равногорског и
партизанског
покрета, као и
узроке избијања
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а у Другом
светском
рату

Свет после
Другог
светског
рата

Југославиј
а после
Другог
светског
рата

8

4

7

4

2

3

Априлски рат. Окупација
- антифашистички
покрети отпора.
Грађански рат у
ослободилачком рату
- југословенско ратиште
и завршна фаза рата
1943-1945.
- допринос Југославије
победи над фашизмом.
Људски и материјални
губици

грађанског рата

- послератни свет и
његове супротности. Од
ратног савезништва до
хладног рата
- европске интеграције –
од идеје до реализације

- зна процес
настанка нове
Југославије,
разумеју развој
социјалистиче
Југославије и
упознати су са
унутрашњим
уређењем и
проблемима који су
довели до кризе и
распада СФРЈ

- Југославија 1945-1948.
На трагу совјетског
модела
- друштвени, економски,
политички и културни
развој – главни процеси
и проблеми
- друштвена криза и
пораз Југославије –
разбијање заједничке
државе

- разуме односе у
свету после Другог
светског рата,
упознати су са
процесом
деколонизације и
другим
друштвеним
проблемима и знају
процес настанка
Европске уније
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Наставне методе
- монолошка
- дијалошка
- демонстративно – илустративна
- примена ИКТ
-кооперативне методе

Начин остваривања програма
Облици рада
- фронтални
- групни
- индивидуални
- у пару
-тимски

Наставна средства
- уџбеник
- радна свеска
- историјски атлас
- наставни листићи
- слике
- панои
- рачунар и пројектор
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Географија
Разред

8

Циљ

Задаци

Географија
Ученици упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и
односе, развијају географску писменост и начин мишљења, свест и одговоран однос према свом завичају, држави,развијају љубав
према својој земљи и жељу за њеним упознавањем, толерантан став према нашим суседима , њиховим обичајима и начину живота.
Развијање опште културе , оспособљавање за самостално учење и проналажење информација, упознавање регионалних разлика у
нашој земљи,развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине.
Корелација

Укупно
часова

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/препоруч
ени)

Исходи

1.Увод

2

1

Упознавање с
програмским
садржајем,иницијал
ни тест

Упознаје садржаја
8.р.,обнављају
градиво претходног
разреда и провера
нивоа стеченог знања

Историја ,биологија
,математика ,тио,
ликовна култура
,музичка култура

Компетенција за
учење,одговорно
учешће у
демократском
друштву,естетичк
а
компетенција,ком
уникација,одгово
ран однос према
околини,одговора
н однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,р
ешавање
проблема,сарадњ
а

Иницијални тест 2.
недеља

2.Географск
и
положај,гра
нице и
величина

2

1

Границе,положај и
величина
територије
Републике Србије

Одређује положај
места и тачака на
географској
карти,одређује
географску ширину и

Историја ,биологија
,математика ,тио,
ликовна култура
,музичка култура

Компетенција за
учење,одговорно
учешће у
демократском
друштву,естетичк

Уредност
свеске,активност на
часу,запажања
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Међупредметне
компетенције

Начин праћења
оцењивања ученика
(*Време писаних
провера

Теме/област
и

-примена
формативног и

Србије

3.Природно
географске
одлике
Србије

дужину крајњих
тачака Србије.Разуме
географске везе и
законитости у Србији
и издваја регије.

27

17

Постанак и
распоред главних
природних целина
Србије,Панонска
Србија,Јужни обод
Панонског
басена,Планинска
Србија и Српско
македонска
маса,Динарске,Про
клетијске и Шарске
планине,Старовлаш
ко-рашка висија и
Копаоничке
планине,Косовска и
Метохијска
котлина,Карпатске
и Балканске
планине,Клима
Србије,Климатске
области и типови
климе,Реке

Издвајају основне
природне целине
Србије,описују
природне одлике и
издвајају географске
регије,самостално
доносе закључке о
везама јужног обода
са Панонском
низијом,уочавају
карактеристике
географског положаја
планинске Србије у
односу на остале
природне
целине,уочавају
одлике рељефа и
климе,природних и
вештачких језера
Србије,издвајају
сливове река ,доносе
закључке о местима
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Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

а
компетенција,ком
уникација,одгово
ран однос према
околини,одговора
н однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,р
ешавање
проблема,сарадњ
а, дигитална
компетенција

сумативног
оцењивања
-праћење
ангажовања у раду у
пару и групи
-посматрање
сналажења на карти

Компетенција за
учење,одговорно
учешће у
демократском
друштву,естетичк
а
компетенција,ком
уникација,одгово
ран однос према
околини,одговора
н однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,р
ешавање
проблема,сарадњ
а

Усмени
одговор,контролни,кр
атки тестови (до 15
минута),домаћи
задаци,уредност
свеске и неме
карте,активност на
часу,запажања

-примена
формативног и
сумативног
оцењивања
-праћење
ангажовања у раду у
пару и групи
-посматрање
сналажења на карти
-израда реферата
-израда презентација

Србије,Језера
Србије,Топле и
минералне
воде,Земљиште,Би
љни и животињски
свет,Заштита
природе и
загађивање,Национ
ални паркови
Србије

4.Становни
штво и
насеља
Србије

8

5

Основне одлике
становништва
Србије,Миграције
становништва
Србије,Структура
становништва,Насе
ља,Београд-главни
град Србије

појављивања топлих
и минералних вода
,наводе мере за
заштиту,обнове и
унапређивање
земљишта,биљног и
животињског
света,објашњавају
географске везе и
законитости,уносе
географски садржај у
нему
карту,самостално
долазе до
информација и
представљају их
текстуално,графички
и презентацијама
Објашњавају утицај
природних и
друштвених фактора
на развој и размештај
становништва и
насеља
Србије,анализирају
географску карту и
доносе закључке о
везама природне
средине и размештаја
становништва
Србије.Уочавају
узроке и последице
миграција
становништва
Србије,висину
природног
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Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

Компетенција за
учење,одговорно
учешће у
демократском
друштву,естетичк
а
компетенција,ком
уникација,одгово
ран однос према
околини,одговора
н однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,р
ешавање
проблема,сарадњ
а

Усмени
одговор,кратки
тестови (до 15
минута),домаћи
задаци,уредност
свеске и неме
карте,активност на
часу,запажања

-примена
формативног и
сумативног
оцењивања
-праћење
ангажовања у раду у
пару и групи
-посматрање
сналажења на карти

5.Срби ван
граница
Србије

6. Привреда
Републике
Србије

3

18

2

12

Срби у
непосредном и
ширем
окружењу,Срби и
наше становништво
у Европи и
прекоокеанским
земљама

Основне одлике
развоја
привреде,Пољопри
вреда,Биљна и
сточарска

прираштаја
становништва Србије
као и дужину
животног века нашег
становништва,уносе
географски садржај у
нему
карту,самостално
долазе до
информација и
представљају их
текстуално,графички
и презентацијама.
Објашљавају честе
промене државних
граница и формирање
нових држава на
подручју
Балкана,објашњавају
географске везе и
законитости и
издвајају регије на
другим
континентима и у
осталом делу Европе
у којима живе
Срби,развијају љубав
према својој
земљи,самостално
долазе до
информација.
Објашњавају утицај
природних и
друштвених фактора
на развој привреде и
привредних
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-ангажованост у
пројекту

Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

Ист,био,мат,тио,лик,м
уз

Компетенција за
учење,одговорно
учешће у
демократском
друштву,естетичк
а
компетенција,ком
уникација,одгово
ран однос према
околини,одговора
н однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,р
ешавање
проблема,сарадњ
а

Усмени
одговор,контролни
тестови (29. недеља)
домаћи
задаци,уредност
свеске,активност на
часу,запажања

Компетенција за
учење,одговорно
учешће у
демократском
друштву,естетичк

Усмени
одговор,контролни,кр
атки тестови(до 15
минута),домаћи
задаци,уредност

-примена
формативног и
сумативног
оцењивања
-праћење
ангажовања у раду у
пару и групи

производња,Шумар
ство,Индустрија,Ен
ергетски извори
Србије,Рудно
бог.,рударство и
металургија,Остале
гране тешке
индустрије,Лака
индустрија,Саобраћ
ај,Трговина,Туризи
зам

7.Србија и
савремени
интеграцион
и процеси

3

2

Интеграциони
процеси у Европи и
свету,Међународна
сарадња Србије

делатности,утврђују
везе између природе
и
друштва,објашњавају
значај природних и
друштвених услова
за развој
пољопривреде,шумар
ства,тешке и лаке
индустрије,саобраћај
а,трговине и
туризма.Доносе
закључке о
просторним и
узрочнопоследичним везама
географских
чињеницаобјеката,појава,проце
са и
односа.Самостално
долазе до
информација и
закључака.
Именују
међународне
организације у
свету.објашњавају
географске везе и
законитости у
Европи и на другим
континентима и
здвајају географске
регије.
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Ист,био,мат,тио

а
компетенција,ком
уникација,одгово
ран однос према
околини,одговора
н однос према
здрављу,предузи
мљивост и
оријентација ка
предузетништву,
рад са подацима
и
информацијама,р
ешавање
проблема,сарадњ
а,дигитална
компетенција.

свеске и неме
карте,активност на
часу,запажања,презен
тације

Компетенција за
учење,одговорно
учешће у
демократском
друштву,естетичк
а
компетенција,ком
уникација,одгово
ран однос према
околини,одговора
н однос према

Усмени
одговор,,домаћи
задаци,уредност
свеске,активност на
часу,запажања

-примена
формативног и
сумативног
оцењивања
-праћење
ангажовања у раду у
пару и групи
-израда графикона
-израда реферата

-примена
формативног и
сумативног
оцењивања
-праћење
ангажовања у раду у

8.Географиј
а локалне
средине

9.Системати
зација
градива

4

1

3

Географија локалне
средине-природне
демографске и
привредне одлике

Природне,привредн
е и друштвене
одлике Републике
Србије

Објашњавају
географске везе и
законитости у нашој
земљи на нивоу
локалне
средине,одређују
регије којима њихова
локална средина
припада

Ист,био,мат,тио,лик.м
уз

Доносе закључке о
Ист,био,мат,тио
просторним и
узрочно последичним
везама географских
чињеница,на основу
анализе географске
карте.објашњавају
физичко-географске
законитости у
географском омотачу
и наводе мере за
399

здрављу,рад са
подацима и
информацијама,р
ешавање
проблема,сарадњ
а

пару и групи

Компетенција за
учење,одговорно
учешће у
демократском
друштву,естетичк
а
компетенција,ком
уникација,одгово
ран однос према
околини,одговора
н однос према
здрављу,рад са
подацима и
информацијама,р
ешавање
проблема,сарадњ
а

Усмени
одговор,кратки
тестови,домаћи
задаци,уредност
свеске,активност на
часу

Компетенција за
учење,одговорно
учешће у
демократском
друштву,естетичк
а
компетенција,ком
уникација,одгово
ран однос према
околини,одговора
н однос према

-праћење активности
на часу

-учешће у дебатама

-примена
формативног и
сумативног
оцењивања
-праћење
ангажовања у раду у
пару и групи
-презентација

заштиту и
унапређивање
биљног и
животињског
света,објашњавају
утицај природних и
друштвених фактора
на развој и размештај
становништва и
привреде.
УКУПНО

здрављу,рад са
подацима и
информацијама,р
ешавање
проблема,сарадњ
а

68

Наставне методе
Дијалошка,монолошка,демонстрациона,
илустрациона,рад на тексту,писани радови
самостални ученички радови, ,теренска
истраживања,пројектна настава, примена
ИКТ и кооперативна

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални,индивидуални,групни,
Рад у пару, тимски

400

Наставна средства
Уџбеник,радна свеска,атлас,географска
Карта,нема карта,саобраћајна карта,
снимак временске прогнозе,реферати
ученика,сателитски снимци насеља, рачунар, пројектор

Физика
Разред
8
Циљ

Задаци

Теме/облас
ти

Осцилато
рно и
таласно
кретање

Предмет
физика
-да ученик разуме природне појаве и законе
-да ученик стекне научну писменост
-да стечено знање ученик примени у свакодневном животу
-увођење ученика у основне појмове изучавања физике у осмом разреду
-дефинисање закона и примена истих у израчунавању
-разматрање,разликовање и уочавање природних појава у свакодневном животу
-адекватна примена физичких закона и очување природе
Укуп
но
часов
а
8

Часо
ви
обра
де
4

Садржаји
(обавезни/препору
чени)
-осц.кретање.Појам
и величине
-закон о одржању
мех.ене при
осциловању.
Математичко
клатно
-таласно кретање
-звук.
Карактеристике
звука и звучна
резонанција
-мерење периода
осц.клатна
-рачунска вежба;
карактеристичне

Исходи
Корелација

-схвата основне
појмове осц.и
таласног кретања
-разуме формуле и
примењује их у
изрди задатака
-повезује
природну појаву
звук и науку о
звуку-акустику

401

Математика
Тех.образов
ање

Међупредметне
компетенције
1-компетенција
за учење
2-одговорно
учење у
демократском
друштву
4-комуникација
9-решавање
проблема
10-сарадња

Начин праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних провера)

-иницијални тест( 2. недеља)
-испитивање, појединачно или у
групи
-писмена провера знања(14.
недеља)
-примена формативно праћење и
сумативног оцењивања
-праћење ангажовања у раду у
пару и групи
-домаћи задаци

вел.осц кретања
15

7

Светлосне
појаве

10

5

Електрич
но поље

18
Електрич
на струја

7

-разуме
дефиницију
светлости
-схвата да је
светлост природна
-светлост,основни
појава
појмови.Правол.кр
-разлкује изворе
етање
светлости
-препознаје
оптичке
инструменте
-решава задатке
-наелектрисање
- разуме појам
тела.
наелектрисаних
Елем.кол.наелектр тела
исања
-разликује
-узајамно деловање позитивно и
нел. Тела. Кулонов негативно
закон
наелектрисано
-електрично поње. тело
Линије сила
-решава задатке
-рад силе ел.поља.
напон. Веза напона
и јачине хомогеног
ел.поља
-електричне појаве
у атмосфери
-ел.струја. Извори
струје
-мерење струје и
напона

-повезује
наел.тела са
појавом струје
-разуме шта су

1-компетенција
за учење
2-одговорно
учење у
демократском
-математика друштву
-биологија
3-естетичка
компетенција
4-комуникација
9-решавање
проблема

-хемија

-хемија

402

1-компетенција
за учење
3-естетичка
компетенција
4-комуникација
5-одговоран
однос према
околини
9-решавање
проблема
10-сарадња
11-дигитална
сарадња

1-компетенција
за учење
3-естетичка

--примена формативног и
сумативног оцењивања
-праћење ангажовања у раду у
пару и групи
-усмено испитивање,
појединачно или у групи

-усмено испитивање
-панои
-реферат
--примена формативног и
сумативног оцењивања
-праћење ангажовања у раду у
пару и групи
-домаћи задаци

-усмено испитивање
--примена формативног и
сумативног оцењивања
-праћење ангажовања у раду у

-зависност
ел.струје од нпона
на проводнику
-ел.отпор
проводника.
Проводници и
изолатори
-омов закон у за
део струјног кола
-омов закон за цело
струјно коло.
Отпорници и
њихово везивање
-рад и снага
ел.струје. џулленцов закон
-ел.струја у
течностима и
гасовима
6

4
-магнетно поље
-мг.поње сталних
магнета. Маг.поље
земље
-маг.поље ел.струје
-струјни проводник
у маг пољу

Магнетно
поље

Елементи
атомске и

8

4

-структура атома.
Нуклеарне силе

компетенција
4-комуникација
5-одговоран
однос према
околини
9-решавање
проблема
10-сарадња
11-дигитална
сарадња

проводници а шта
изолатори
-набраја изворе
струје
- схвата законе и
примењује
формуле за
израчунавање
задатака
- разуме шта су
одпорници
-црта шему
простог струјног
кола,отпорнике

-зна шта је магнет
-разликује врсте
поља
(електрично,магне
тно..)
-разуме појам
-географија
струјни проводник
у маг пољу

1-компетенција
за учење
2-одговорно
учење у
демократском
друштву
10-сарадња

-разуме структуру
атома

1-компетенција
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-хемија
-биологија

пару и групи
-домаћи задаци

-усмено испитивање
-реферат; Никола Тесла и Пупин
Писмена провера ( 28. недеља)
-примена формативног праћења
и сумативног оцењивања
-праћење ангажовања у раду у
пару и групи
-домаћи задаци
-презентација
-праћење извођења
експеримената
-учешће у изради пројекта
-усмено испитивање
-примена формативног и

-радиоактивност
-фисија и фузија
-примена
радиоактивног
зрачења

нуклеарне
физике

-дефинише
радиоактивност
- зна последице
радиоактивног
зрачења
-разуме разлике
фисије и фузије

за учење
3-естетичка
компетенција
4-комуникација
5-одговоран
однос према
околини
6-одговоран
однос према
здрављу

сумативног оцењивања
-праћење ангажовања у раду у
пару и групи
-домаћи задаци

9-решавање
проблема
10-сарадња
3

2
-утицај физике на
развој природних
наука
-утицај физике на
развој медицине и
технологије

Физика и
савремени
свет

Наставне методе
-монолошка
-дијалошка
-демонстративна
-графичко-илустративна
-кооперативна
-примена ИКТ
-екпериментална

-разуме значај
примена закона
физике на живот

-хемија
-математика
-географија
-биологија

Начин остваривања програма
Облици рада
-групни
-индивидуални
-фронтални
-у пару
-тимски

1-компетенција
за учење
2-одговорно
учење у
демократском
друштву
10-сарадња

- систематизација градива
-обнављање градива од почетка
-презентација

Наставна средства
-уџбеник
-збирка са лаб. Вежбама
-динамометар
-лупа
-метарска трака
-табла,креда
-рачунар и пројектор
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Математика
Разред
Осми
Циљ

Задаци

Тема

1.
Сличност
троуглова

Предмет
Математика
Да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава у животу и друштву,да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе,за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање,као и да допринесе развијању менталних способности,формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
Да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи,друштву и свакодневном животу,да стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим
подручјима човекове делатности,за успешно настављање образовања и укључивање у рад,да развија способност посматрања,опажања и
логичког,критичког,стваралачког и апстрактног мишљења,да развија културне,радне,етичке и естетске навике ученика,као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава,да стичу способност изражавања математичким језиком,јасност и прецизност истраживања у писаном и усменом облику,да изграђује позитивне особине ученикове личности као што су: истинољубивост,упорност,
систематичност,уредност,тачност,одговорност,смисао за савестан рад,да упозна најважније геометријске фигуре и њихове узајамне односе,да оспособи ученике за прецизност у мерењу,цртању и геометријским конструкцијама,да интерпретацијом математичких садржаја и
упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика,да стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
Укупно
Часови
Садржаји
Исходи
Корелација Међупредметне Начин праћења
часова
обраде
компетенције
оцењивања уч.
време писаног
проверавања
Талесова теорема
зна дефиницију Талесове
физика
компетенција за Иницијални тест
Ставови сличности
теореме и примењује је у раз географија,
учење,
/прва недеља /,
8
3
троуглова
-ним задацима,
Информатик комуникација,
Примена сличности троугл.
зна ставове сличности троуг. а и
решавање
усмено испитивање,
на правоугли троугао
однос страница,обима и пов рачунарство проблема,
Однос страница,обима и пов -ршина сличних троуглова,
ТИО
сарадња
домаћи
-ршина сличних троуглова
примењује сличност на
задатак
правоугли троугао
-примена формативног

и сумативног
оцењивања
-праћење ангажовања у
раду у пару и групи
2.
Тачка,

12

6

Однос тачке и праве,тачке и
равни,одређеност праве и

зна однос тачке и праве,тачке и равни,одређеност праве
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физика
географија

компетенција за
учење,

домаћи задатак,

-примена формативног

равни

права,
раван

12

3.
Линеарне
једначине
и неједнач
ине са једном непоз
-натом

18

6

6

Однос праве и праве,праве и
равни,равни и равни,
Диедар и полиедар,
Ортогонална пројекција

Једнакост и линеарне једнач
-ине,
Неједнакост и линеарне неједначине,
Еквивалентне једначине,
Еквивалентне неједначине,
Решавање једначина са једном непознатом,
Решавање неједначина са
једном непознатом,
Примена једначина са једном непознатом,
Примена неједначина са једном непознатом

и равни
зна однос праве и праве,
праве и равни,равни и равни
зна шта је диедар,полиедар,
ортогонална пројекција,
решава задатке који се односе на диедар и ортогоналну
пројекцију
препознаје једнакост и
неједнакост,
решава једначине са једном
непознатом,
решава неједначине са једном непознатом,
изражава математичким јези
-ком и решава одговарајуће
текстуалне задатке

комуникација,
решавање
проблема,
сарадња

физика

компетенција за
учење,
комуникација,
решавање
проблема,
сарадња

и сумативног
оцењивања
-праћење ангажовања у
раду у пару и групи
усмено
испитивање
-презентације

домаћи задатак,
усмено испитив
-ање,

-примена формативног
и сумативног
оцењивања
-праћење ангажовања у
раду у пару и групи
-презентација
писмена вежба
(15.недеља)
писмени задатак(
17.недеља)

4.

Призма

14

6

Појам и врсте призме,
Дијагонални пресеци,
Површина и запремина
правилне четворостране
призме,
Површина и запремина
правилне тростране призме,
Површина и запремина правилне шестостране призме,
Запремина и маса сложених
тела

зна шта је призма и врсте,
зна дијагоналне пресеке при
-зме и рачуна њихове
површине,
рачуна површину и запремину правилне четворостране,
тростране и шестостране
призме,
рачуна запремину и масу
сложених тела

406

физика
хемија

компетенција за
учење,
комуникација,
решавање
проблема,
сарадња

домаћи задатак,

-примена формативног
и сумативног
оцењивања
-праћење ангажовања у
раду у пару и групи
усмено
испитивање
-презентације

5.

Пирамида

16

7

7

Појам и врсте пирамиде,
Дијагонални пресеци,
Површина и запремина правилне четворостране пирами
-де,
Површина и запремина правилне тростране пирамиде
Површина и запремина правилне шестостране пирамид.
Запремина и маса сложених
тела

зна шта је пирамида и врсте,
зна дијагоналне пресеке и
рачуна њихове површине,
рачуна површину и запремину правилне четворостране,
тростране и шестостране
пирамиде,
рачуна запремину и масу
сложених тела

физика
хемија

компетенција за
учење,
комуникација,
решавање
проблема,
сарадња

домаћи задатак,
усмено испитив
-ање,

-примена формативног
и сумативног
оцењивања
-праћење ангажовања у
раду у пару и групи
-презентација
писмена вежба
(15.недеља)
писмени задатак(
17.недеља)

6.
Линеарна
функција

7.
Графичко
предствљање
статистич
-ких подат
-ака

12

8

Линеарна функција облика
y = kx + n
График линеарне функције,
Нуле функције и имплицитни облик функције,
Растућа и опадајућа ф-ја
График линеарне функцијечитање графика

5

3

Графички и таблични
приказ података,
Стубични и кружни дијаграм за приказивање података,
Средња вредност и медијана
Поређење узорака са средњом вредношћу

зна шта је линеарна ф-ја
облика y = kx + n,
црта график линеарне ф-је,
одређује нуле и знак ф-је,
преводи имплицитни у експлицитни облик и обрнуто,
одређује да ли је ф-ја
растућа или опадајућа,
са графика чита податке и на
основу њих одређује једначи
-ну праве

физика,
хемија

зна графички и таблично
приказати податке,
приказује податке стубичним и кружним дијаграмом,
на основу графикона формира табелу,стубични и кружни дијаграм и обрнуто,
рачуна средњу вредност и

физика,
хемија,
биологија,
географија
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компетенција за
учење,
комуникација,
решавање
проблема,
сарадња

компетенција за
учење,
комуникација,
решавање
проблема,
саадња

домаћи задатак,

-примена формативног
и сумативног
оцењивања
-праћење ангажовања у
раду у пару и групи
-презентација
усмено
испитивање
домаћи задатак,
усмено
испитивање,
писмена вежба

-примена формативног
и сумативног
оцењивања
-праћење ангажовања у

медијану,
пореди узорке са средњом
вредношћу

8.

Систем ли
-неарних
једначина
са две неп
-ознате

12

5

9.

Ваљак

10

5

Линеарна једначина са две
непознате,
Графичко решавање система
једнач са две непознате,
Метод замене у решавању
система једначина са две
непознате,
Метод супротних коефиције
-ната у решавању система
једначина са две непознате,
Примена система једначина
са две непознате у решавању
текстуалних задатака
Ваљак,појам,елементи и
дијагонални пресеци,
Површина и запремина
ваљка,
Површина,запремина и маса
сложених тела

раду у пару и групи
-презентација

зна шта је систем линеарних физика
једначина са две непознате и
методе за њихово решавање,
графичком методом решава
систем једнач. са две непозн.
методом смене решава систем једначина са две непоз.
методом супротних коефици
-јената решава систем једначина са две непознате,
примењује систем једначина
са две непознате у решавању
текстуалних задатака
зна шта је ваљак и елементе физика
ваљка,
зна дијагоналне пресеке
ваљка и рачуна њихове
површине,
рачуна површину и запремину ваљка,
рачуна површину,запремину
и масу сложених тела

компетенција за
учење,
комуникација,
решавање
проблема,
сарадња

компетенција за
учење,
комуникација,
решавање
проблема,
сарадња

домаћи задатак,
усмено
испитивање,
писмени
задатак
(29. недеља)

домаћи задатак,

-примена формативног
и сумативног
оцењивања
-праћење ангажовања у
раду у пару и групи
-презентација
усмено

10.
Купа

12

5

Купа,појам,врсте,елементи,
Осни пресеци купе,
Површина и запремина купе
Површина,запремина и маса
сложених тела

зна шта је купа и елементе
купе,
зна шта су осни пресеци и
рачуна њихове површине,
рачуна површину и запреми-
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физика

компетенција за
учење,
комуникација,
решавање
проблема,

испитивање
домаћи задатак,
усмено
испитивање,
писмена вежба

ну купе,
рачуна површину,запремину
и масу сложених тела

сарадња

-примена формативног
и сумативног
оцењивања
-праћење ангажовања у
раду у пару и групи
-презентација
-писмена вежба
(35. недеља

Лопта,појам,елементи,
Пресеци лопте и равни,
Површина и запремина
лопте,
Површина,запремина и маса
сложених тела

11.
Лопта

6

3

зна шта је лопта и елементе
лопте,
зна шта су пресеци и рачуна
њихове површине,
рачуна површину и запремину лопте,
рачуна површину,запремину
и масу сложених тела

физика,
географија

компетенција за
учење,
комуникација,
решавање
проблема,
сарадња

домаћи задатак,
усмено
испитивање,

-примена формативног
и сумативног
оцењивања
-праћење ангажовања у
раду у пару и групи
-презентација
-писмени
задатак
(36.недеља)

Укупно

136

54
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Начин остваривања програма
Наставне методе
-монолошка
-дијалошка
-демонстративно илустративна
-учење путем открића,писани радови
-самостални радови
-метод презентације
-кооперативнаж-примена ИКТ

Облици рада
-групни
-индивидуални
-фронтални
-презентација

Наставна средства
-уџбеник
-збирка
-геометријски прибор
-постери
-модели геометријских тела
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Биологија
Разред
Осми
Циљ

Задаци

Теме/области

I Увод

II Екологија и
животна средина

III Угрожавање,
заштита и
унапређивање
животне средине
живљења

Предмет
Биологија
Циљ наставе биологије јесте да ученици стекну основну језичку и научну писменост, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да
изразе и образложе своје мишљење и дискусију с другима, да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, развију мотивисаност за учење и
заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја развију знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне
средине уз примену концепта одрживог развоја.
Задаци су вишестсруки. Ученици треба да упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на Земљи, науче и схвате нивое
организације живог света у природи, упознају предмет истраживања екологије и њен значај, стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања жовотне средине,
упознају појам и концепцију одрживог развоја и разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине уз развијање еколошке и здравствене културе
живљења.
Начин праћења/оцењивања
Укупно
Часови
Садржаји
Међупредметне
Исходи
Корелација
ученика (*Време писаних
часова
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције
провера)
– компененција за
учење
-Усмено проверавање
– естетичка
Српски језик,
-примена формативног и
компентенција
математика, физика,
сумативног оцењивања
Услови живота на Земљи,
-зна шта је
– комуникација –
хемија,
биодиверзитет, нивои
биодиверзитетаи како је
одговоран однос према
физичко и здравствено
5
4
-праћење ангажовања у раду у
организације живог света
дошло до организације
околини
васпитање, информатика
живог света на Земљи
– одговоран однос
пару и групи
и рачунарство,
према здрављу
географија, ликовна
– сарадња
култура
– дигитална
компетенција
-Усмено проверавање
– компененција за
-примена формативног и
учење
сумативног оцењивања
– естетичка
Српски језик,
компентенција
математика, физика,
-праћење ангажовања у раду у
-разуме основну разлику
– комуникација –
Предмет истраживања,
хемија,
пару и групи
између абиотичких и
одговоран однос према
историјски развој и значај
физичко и здравствено
биотичких фактора и
околини
15
9
екологије
васпитање, информатика
њихових утицаја на живот
– одговоран однос
-писмена провера 12.недеља
и рачунарство,
човека.
према здрављу
географија, ликовна
– сарадња
-праћење коришћења
култура
– дигитална
микроскопа
компетенција

21

11

Разноврсност и структура
екосистема, угрожавање и
заштита и унапређивање
животне средине

-доводи у везу промене у
спољашњој средини, где је
највише укључен човек и
доводи у везу са губитком
разноврсности живих бића
на Земљи, прави разлику
између одговорног и
неодговорног односа према
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Српски језик,
математика, физика,
хемија,
физичко и здравствено
васпитање, информатика
и рачунарство,
географија, ликовна
култура

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација –
одговоран однос према
околини
– одговоран однос

-Усмено проверавање
-примена формативног и
сумативног оцењивања
-праћење ангажовања у раду у

живим бићима у
непосредном окружењу,
предлаже акције и
активности о бризи о
биљкама и животињама у
непосредном окружењу,
учествује у њима, сарађује
са осталим учесницима и
решава конфликте на
ненасилан начин.

према здрављу
– сарадња
– дигитална
компетенција

пару и групи
-писмена провера (16.недеља)
-презентација
-учешће у акцијама у локалној
заједници
-учешће у пројекту

-Усмено проверавање

IV Глобалне
последице
загађивања
животне средине

V Животна
средина и
одрживи развој

9

11

5

5

Климатске промене, ерозија
земљишта и нестајање биљних и
животињских врста

Концепт одрживог развоја,
природни ресурси и одрживо
коришћење, отпад и рециклажа

Разуме утицај климатских
фактора на земљиште,
ваздух и воду из
непосредног окружења,
илуструје одређеним
примерима и деловањима
људи на животну средину и
процењује последице
таквих дејстава.

-истражује одрживост
природних ресурса у
непосредном окружењу,
-зна зчачај сакупљања
секундарног отпада

Српски језик,
математика, физика,
хемија,
физичко и здравствено
васпитање, информатика
и рачунарство,
географија, , ликовна
култура

Српски језик,
математика, физика,
хемија,
физичко и здравствено
васпитање, информатика
и рачунарство,
географија,ликовна
култура

– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација –
одговоран однос према
околини
– одговоран однос
према здрављу
– сарадња
– дигитална
компетенција
– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација –
одговоран однос према
околини
– одговоран однос
према здрављу
– сарадња
– дигитална
компетенција

-предузимљивост и

VI Животна
средина, здравље
и култура
живљења

7

3

Савремени начин живота,
здравље и култура живљења

-зна и разуме елементе
здравог начина живота и
процењује сопствене
животне навике и избегне
ризичну употребу хране и
воде у свом окружењу.
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Српски језик,
математика, физика,
хемија,
физичко и здравствено
васпитање, информатика
и рачунарство,
географија, техника и

оријентација ка
предузетништву
– компененција за
учење
– естетичка
компентенција
– комуникација –
одговоран однос према
околини

-примена формативног и
сумативног оцењивања
-праћење ангажовања у раду у
пару и групи
-писмена провера (25.недеља)
-презентације

-Усмено проверавање
-примена формативног и
сумативног оцењивања
-праћење ангажовања у раду у
пару и групи
Писмена провера (33.недеља)
-учешће у дебати

-Усмено проверавање
-примена формативног и
сумативног оцењивања
-праћење ангажовања у раду у

технологија, ликовна
култура

Наставне методе
Метода усменог излагања
Метода разговора
Метода илустрације
Метода демонстрације
Метода читања и рада на тексту
Метода практичних и лабораторијских радова
Примена ИКТ у настави
Кооперативне методе

Начин остваривања програма
Облици рада
– фронтални
– индивидуални
– групни
– рад у пару
-тимски
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– одговоран однос
према здрављу
– сарадња
– дигитална
компетенција

пару и групи

Наставна средства
Уџбеник за осми разред, Радна свеска за осми разред, наставни
листићи, радни листићи, слајдови, зидне слике, увеличавајућа
средства, графофолије,микроскоп и микроскопски препарати,
природни материјал,рачунар и пројектор

Хемија
Разред
VIII
Циљ

Задаци

Предмет
Хемија
Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих стандарда и постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и
задатке у новим непознатим ситуацијама, да образложе своје мишљење, да дискутују, развију
мотивисаност за учење и заинтересују за предметне садржаје.
Стварање разноврсних могућности да кроз различте садржаје и облике током наставе хемије задаци буду у
пуној мери реализовани.
Исходи

Теме/области

1. Неметали, оксиди
неметала, киселине

Укупно Часови
часова обраде

13

6

Садржаји
(обавезни/
препоручени)
Неметали
Водоник
Кисеоник
Сумпор
Азот
Угљеник

Корелаци
ја

- описује
структуру атома
- користи п.с.е.
-повезује физичка
и хемијска
својства
- разликује и
описује оксиде и
киселине
- саставља
хемијске
једначине
- повезује
електронску
конфигурацију
атома са местом у
п.с.е.

414

физика
биологија
математи
ка

Међупредметне
компетенције
-компентенција
за учење
- одговорно
учешће у
демократском
друштву
- комуникација
- одговоран
однос према
околини
- одговоран
однос према
здрављу
предузимљивост
и оријентација

Начин
праћења/оцењивањ
а ученика
(*Време писаних
провера)
усмено
-писмене вежбе (
7.недеља, 11
недеља, 24. недеља)
- извођење
лабораторијских
вежби
- писање једначина
- извођење огледа
- писање
структурних и
рационалних
формула
- једначине
дисоцијације

2. Метали, оксиди
метала и
хидроксиди (базе)

8

4

Метали
Калцијум
Гвожђе
Алуминијум
Бакар
Легуре

3. Соли

5

3

Соли.
Добијање соли.
Својства и
примена соли.

4. Електролитичка
дисоцијација
киселина

3

2

Електролитичка
дисоцијација
киселина,

- изводи
стехиометријска
израчунавања
- повезује
структуру атома
метала и њихов
положај у п.с.е.
- описује процес
оксидације
- пише једначине
добијања оксида
- објашњава шта
су хидроксиди
- изводи
једноставнија
израчунавања
- повезује физичка
и хемијска
својства
супстанци са
честицама која их
праве
- саставља
формуле соли
користећи катјоне
и анјоне
- испитује
растворљивост
огледима
- описује хемијске
реакције и
представља их
хемијским
једначинама
- испитује
проводљивост
супстанци
- разликује
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ка
предузетништву
- рад са
подацима и
информацијама
- решавање
проблема
- сарадња
-дигитална
компетенција

- пројектни задаци
- домаћи задаци
- писање реферата
-израда
презентација
-примена
формативно
праћење и
сумативног
оцењивања
-праћење
ангажовања у раду
у пару и групи

хидроксида и соли

хидроксида и
соли.
Мере киселости
раствора.

5. Увод у органску
хемију

2

1

Органска
једињења

6. Угљоводоници

12

7

Угљоводоници
Засићени
угљоводоници –
алкани.
Незасићени
угљоводоници –
алкени.
Хемијска
својства
угљоводоника.

7. Органска једињења
с кисеоником

9

5

Ароматични
угљоводоници
Бензен
Нафта и земни

киселине,
хидроксиде и соли
- пише једначине
електролитичке
дисоцијације
киселина,
хидроксида и соли
- користи и пише
јонске једначине
- пише неорганско
једињење
угљеника
- упознаје
органска једињења
- прави разлику
између органских
и неорганских
једињења
угљеника
- препознаје
угљоводонике
- описује физичка
и хемијска
својства
- наводи хемијске
реакције
- пише
структуарне и
рационалне
формуле по
називу
- даје називе по
IUPAC
номенклатури
- описује
алкохоле,
алдехиде,
киселине и естре
- наводи
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гас.
Полимери.
Алкохоли.
Алкохоли добијање,
својства и
примена.
Карбоксилне
киселине.
Масне киселине.
Естри.
8. Биолошки важна
једињења

9. Хемија животне
средине

12

4

7

2

Масти и уља.
Угљени хидрати.
Моносахариди.
Дисахариди.
Полисахариди.
Аминокиселине.
Протеини.
Витамини.

Загађивање
ваздуха, воде и
земљишта

карактеристичне
реакције
- разликује
отровне супстанце
од неотровних
- испитује физичка
својства
- прави растворе
одређене
процентуалне
концентрације
- описује
структуру и
физичка својства
- испитује
огледима хемијска
својства
- наводи улогу и
заступљеност ових
једињења у живим
системима
- повезује
структуру естара
из масти и уља са
восковима
- повезује
природне
макромолекуле са
полимерима
- наводи
загађиваче воде и
ваздуха и
земљишта
- описује употребу
и предност
рециклаже
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Наставне методе
- дијалошка
- демонстративна
- експериментална
- индивидуална
- пројектни рад
-рад на тексту

Начин остваривања програма
Облици рада
- фронтални
- рад у групи
- рад у пару
-индивидуални
-тимски
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Наставна средства
- хемијско посуђе и прибор
- хемикалије
- периодни систем елемената
- модели атома и молекула
- радни листићи
-рачунар и пројектор

Техничко и информатичко образовање
Разред
осми

Циљ

Задаци

Теме/области

ИНФОРМАТИЧ
КЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмет
Техничко и информатичко образовање
Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну
базичну jeзичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда
образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе
и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да се упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко
мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада
Ствaрaњe рaзнoврсних мoгућнoсти дa крoз рaзличитe сaдржaje и oбликe рaдa тoкoмнaстaвe тeхничкoг и
инфoрмaтичкoг oбрaзoвaњa сврхa, циљeви и зaдaци oбрaзoвaњa, кao и циљeви нaстaвe тeхничкoг и инфoрмaтичкoг
oбрaзoвaњa буду у пунoj мeри рeaлизoвaни; Стицaњe oснoвнoг тeхничкoг и инфoрмaтичкoг oбрaзoвaњa и
вaспитaњa; Стицaњe oснoвних тeхничкo-тeхнoлoшких знaњa, умeњa, вeштинa и oспoсoбљaвaњe учeникa зa њихoву
примeну у учeњу, рaду и свaкoднeвнoм живoту; Схвaтaњe зaкoнитoсти прирoдних и тeхничких нaукa; Сaзнaвaњe
oснoвнoг кoнцeптa инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja (ИКТ), улoгe ИКТ у рaзличитим рукaмa и сфeрaмa
живoтa;
Начин
праћења/оцењ
Међупредмет
Укупно Часови Садржаји
ивања ученика
Исходи
Корелација
не
часова
обраде (обавезни/препоручени)
(*Време
компетенције
писаних
провера)

16

12

Практична примена рачунара.
Рачунарске мреже. Коришћење
интернета- приступ светској
рачунарској мрежи (www),
електронска пошта.
Управљање помоћу
персоналних рачунара са
окружењем. Примена рачунара
коришћењем
интерфејс технологије –

-самостално користи
готове програме у
решавању
једноставних проблема
помоћу
рачунара;
-укључује се у
рачунарску мрежу;
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Информатик
аи
рачунарство
,
математика,
ликовна
култура

– компененција
за учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– рад са
подацима и
информацијама
– решавање
проблема

- формативно
праћење
-сумативног
оцењивања
-праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
-Вреднује се
процес и

управљање моделима.
Коришћење претходно
савладаних програма за обраду
текста, података, табела,
графика,
припремати презентације у
различитим областима.
Израда техничке документација
у електротехници коришћењем
одабраних програма.

– сарадња
– дигитална
компетенција

продукти учења.
У процесу
оцењивања
узимају се у
обзир све
активности
ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативн
ост, креативност)
Самооцењивање
и вршњачко
оцењивање
Израда
презентација и
учешће у
пројектима
- Усмена провера
- Практична
провера
- Израда
графичких
радова

ЕЛЕКТРОТЕХН
ИЧКИ
МАТЕРИЈАЛИ И
ИНСТАЛАЦИЈЕ

10

6

Електроинсталациони
материјали и прибор – својства
и примена (проводници,
суперпроводници, изолатори,
прекидачи, утикачи, сијалична
грла, осигурачи, грејна тела,
термостати).
Кућне електричне инсталације.
Опасности и заштита од
струјног удара.

-чита једноставније
шеме код којих су
примењени основни
електротехнички
електронски симболи,
-разуме својства
статичког
наелектрисања и
једносмерне
електричне струје;
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Физика,
математика

– компененција
за учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– рад са
подацима и
информацијама
– решавање
проблема
– сарадња

- формативно
праћење
-сумативног
оцењивања
-праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
-Вреднује се
процес и
продукти учења.
У процесу
оцењивања

узимају се у
обзир све
активности
ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативн
ост, креативност)

-зна састав електричне
кућне инсталације и
све значајне елементе у
њој, као и кварове
који се могу догодити;
– правилно користи
електричне и
електронске уређаје у
домаћинству;

ЕЛЕКТРИЧНЕ
МАШИНЕ И
УРЕЂАЈИ

14

8

Производња, трансформација и
пренос електричне енергије.
Алтернативни извори
електричне енергије.
Електротехнички апарати
иуређаји у домаћинству.

– компененција
за учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– рад са
подацима и
информацијама
– решавање
проблема
– сарадња

Физика,
биологија

- Усмена провера
- Практична
провера
- Формативно
праћење
- Сумативног
оцењивања
- Праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
- Вреднује се
процес и
продукти учења.
У процесу
оцењивања
узимају се у
обзир све
активности
ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативн
ост, креативност)
- Усмена провера
- Практична
провера
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ДИГИТАЛНА
ЕЛЕКТРОНИКА

ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
– МОДУЛИ

12

16

6

2

Основи аналогне и дигиталне
технологије.
Основни електронски
елементи.
Структура рачунара: матична
плоча, процесор, меморија,
интерфејс, модем.
Електронски уређаји у
домаћинству.
Телекомуникације и
аудиовизуелна средства:
мобилна телефонија, GPS
системи, интернет и кабловска
телевизија.

Практична израда електричних
кола – експериментистраживање од
конструкторског
материјала и симулација
коришћењем рачунарског
софтвера према склоностима
ученика.
Практични примери управљања
помоћу рачунара. Моделовање
електричних машина и
уређаја, аутоматских система и
робота .

-разуме значај научних
открића у техници, као
и допринос неких
научника;
– зна да је техника
заснована на законима
физике по којима се
дешавају све појаве;
– зна да су техника и
информатика науке и
да се појаве описују
законима и
одговарајућим
физичким величинама
које се могу мерити;
– објашњава промене,
појаве и процесе у
природи користећи
научне појмове;

-користи усмена и
писмена упутства за
извођење експеримента
и вежбе; описује
речима и сликом
поступке и кораке у
истраживању;
–користи одговарајуће
мерне инструменате,
мери и израчуна
физичке величине:
струју, напон,
електрични отпор и
др.;
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Информатик
аи
рачунарство
, математика

Информатик
аи
рачунарство
, физика,
ликовна
култура

– компененција
за учење
– естетичка
компентенција
– комуникација
– рад са
подацима и
информацијама
– решавање
проблема
– сарадња
– дигитална
компетенција

- компененција
за учење
- естетичка
компентенција
- комуникација
- рад са
подацима и
информацијама
- решавање
проблема
- сарадња
- дигитална
компетенција

- Формативно
праћење
- Сумативног
оцењивања
- Праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
- Вреднује се
процес и
продукти учења.
У процесу
оцењивања
узимају се у
обзир све
активности
ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативн
ост, креативност)
- Усмена провера
- Практична
провера
- Формативно
праћење
- Сумативног
оцењивања
- Праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
- Вреднује се
процес и
продукти учења.
У процесу
оцењивања
узимају се у

– уочава узрочнопоследичне везе
између неких електротехничких појава и
односа
између физичких
величина;
– познаје логичке
процедуре и влада
њима;
–решава проблеме
користећи различите
методе;
– резимира и изводити
закључке;
–
проналазиинформације
из различитих области
и различитих извора.

Наставне методе
- Монолошка
- Дијалошка
- Демонстративна
- Метода практичних радова
- Текстуална
- Графички радови
-Кооперативна
-Истраживачка
-Пројектна
-Партиципативна
-Примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Облици рада:
- фронтални;
- рад у паровима;
- групни рад;
- самосталан рад ученика;
-тимски
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обзир све
активности
ученика
(уредност,
систематичност,
залагање,
самоиницијативн
ост, креативност)
- Усмена провера
- Практична
провера
- Израда
графичких
радова
- Израда модела

Наставна средства
-Уџбеник за осми разред
Радна свеска за 8.разред
- Рачунари
- Пројектор
- Мултимедијални уређаји
- Мултимедијалне презентације
- Штампани материјали

Физичко васпитање
Разред
VIII
Циљ

Задаци

Теме/области
ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

АТЛЕТИКА

Предмет
Физичко васпитање
Циљ наставе и учења физичког 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.
-Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког васпитања сврха, циљеви и
задаци образовања, као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани,
-Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела,
-Развој и усавршавање моторичких способности,
-Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања
неопходних за њихово усвајање,
-Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја,
-Формирање морално-вољних квалитета личности,
-Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада,
-Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.
Исходи (по окончању
Начин
Укупно Часови
Садржаји
Међупредметне
теме ученик би требао
Корелација
праћења/оцењивања
часова обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
да)
ученика
8
2
-Изводи кретања, вежбе
- Компетенција
Оријентација на
Биологија,
Правилно извођење
и кратке саставе уз
за учење
исходе.
Математика,
основне вежбе из
- Естетичка
Самооцењивање
музичку пратњу
Српски језик
ритмичке гимнастике. -Игра народно коло
- Одговоран
(самопроцена),
Успешно кретање у Изводи
однос према
оцењивање од стране
кретања
у
ритму и темпу музичке различитом ритму
околини
наставника, праћење и
пратње у простору
-Изводи основне кораке
- Одговоран
евидентирање ученика
основним облицима плеса
однос према
за све садржаје везане
кретања
здрављу
за ван наставне
- Сарадња
активности
13
3
Техника ниског старта, -Комбинује и користи
- Компетенција Оријентација
на
трчање на кратким
достигнути ниво
Биологија,
за учење
исходе, самопроцена,
стазама, технике
усвојене технике
Информатика, - Естетичка
провера
ученика
штафетног трчања,
кретања у спорту и
Математика, - Одговоран
помоћу табела датих
правилно изводи
свакодневном животу
Српски језик. однос према
за проверу својих
технику бацања кугле -Доводи у везу развој
околини
способности, секције,
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ГИМНАСТИКА

СПОРТСКЕ
ИГРЕ
ОДБОЈКА
РУКОМЕТ
КОШАРКА

19

22

4

6

леђна техника, скок
удаљ – увинуће,
терминологија, основе
тренинга, прву помоћ,
зна утицај физичког
вежбања, правила за
такмичење, сигурносна
правила
Техника разножног и
згрчног прескока са
изразитијом фазом
лета, сложеније вежбе
на тлу, сложеније
вежбе и комбинације
вежби на греди, вежбе
и комбинације вежби
на паралелном разбоју,
чува и помаже, поштује
сигурносна правила,
зна називе вежби и
основе организације
рада и пружа прву
помоћ
Техника одбијања
лопте прстима и
подлактицама, техника
школског сервиса,
техника тенис сервиса
(горњрг сервиса), смеч,
блок и основне
комбинације игре, зна
основни одбојкашки
став, Основни
принципи кошарке
/рукомета,
рукометни/кошаркашки

физичких способности
са атлетским
дисциплинама

-Одржава стабилну и
динамичку равнотежу у
различитим кретањима,
изводи ротације тела
-Користи елементе
гимнастике у
свакодневним животним
ситуацијама и игри
-Процењује своје
могућности за вежбање
у гимнастици

-Користи елементе
технике у игри
-Примењује основна
правила одбојке у игри
-Учествује на
такмичењима
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- Одговоран
однос према
здрављу
- Сарадња

Биологија,
Музичка
култура,
Ликовна
култура,
Информатика,
Српски језик

- Компетенција
за учење
- Естетичка
- Одговоран
однос према
околини
- Одговоран
однос према
здрављу
- Сарадња

- Компетенција
за учење
- Естетичка
Биологија,
- Одговоран
Географија,
однос према
Музичка
околини
култура,
- Одговоран
Информатика, однос према
Математика, здрављу
Српски језик. - Сарадња

такмичења
школских
клупских,
наступи…)

(како ,
тако
и
јавни

Оријентација
на
исходе, самопроцена,
секције,
такмичења
(како , школских тако
и клупских,
јавни
наступи…)

Оријентација
на
исходе, самопроцена,
секције,
такмичења
(како , школских тако
и клупских,
јавни
наступи…)

став, додавање,
дриблинг, шут,
повезивање елемената
одбране и напада,
oсновна правила
спортских игара и
терминологија
МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

6

0
Тестирање
телсне
висине, тежине, скок
удаљ из места, издржај
у
згибу,
бацање
медицинке, одбијање
лопте, трчање 30м и
трчање 500/800 метара

Наставне методе
Метод демонстрације, практични радвежбање, метод разговора, усмено
излагање.

-Примењује компексе
вежби
-Изводи вежбе и
користи их у спорту
-Упоређује резултате
тестирања са вредостима
за свој узраст

- Компетенција
за учење
- Естетичка
- Одговоран
Биологија,
однос према
Информатика,
околини
Математика,
- Одговоран
Српски језик.
однос према
здрављу
- Сарадња

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, групни, у пару, комбиновани
и индивидуални.
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Орјентација на исходе,
провера
ученика
помоћу табела датих
за проверу својих
способности, праћење
и
евидентирање
ученика

Наставна средства
Одскочна даска, струњаче, мердевине, креда,
пиштаљка, штоперица, метар, стартни блок,
лопте, лоптице, канап, мрежа, кош, чуњеви,
вијача, обруч, клупа, ластиш, сталци, клупе,
рипстол…

5. ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
5.1. Програм обавезних изборних и изборних предмета у првом циклусу
Први разред
Изборни програм
Верска настава – Православни катихизис
Разред

Предмет

ПРВИ

Православни катихизис

Циљ

Циљ наставе Православног катихизиса у основном и средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовити православни поглед
на свет и живот.
Задаци-ученици треба да:
 Уоче да се кроз слободан однос љубави према некоме или нечему тај неко или нешто конкретизује, односно да постаје за нас
јединствено и непоновљиво;
 Уоче да љубав човека према другим људима или природи њима даје непоновљиву вредност и постојање;
 Уоче да онога кога заволимо зависи наше постојање;
 Науче да је човек икона Божија управо због тога што друга бића може да чини непоновљивим.
Укупн Часов Садржаји(обавезни/препо
Исходи
Корелације
Међупредмети
Начин
о
и
ручени)
Компетенције
праћења/оцењива
часова обраде
ња ученика(време
писаних провера)
36
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1.Учимо о нашој вери да разуме основна
Могућа посета  Компетенц  процењивањем
уводни час
сазнања о темама које
православном
ија за
реакције
ће се обрађивати на
храму;
учење;
ученика или
2.Моја породица; Моја
настави Православног
прикупљањем
школа и другари; Ми смо
катихизиса
Креативан рад:  Комуникац
коментара
део Цркве; Заједница као  бити подстакнут да
цртање;
ија;
ученика путем
основ живота
активно учествује на
анкетних

Задаци

Теме/Области

1. Увод
2. Заједниц
а као
основ
живота
3. Заједниц
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4.

5.

6.

7.

а љубави
Бога,
човека и
природе
Неизмер
на љубав
БожијаХристос
се роди
Црквазаједниц
а са
Богом
Христова
љубав
према
човеку и
свету
Наша
брига о
свету

3.Послушност;Даривањенаша љубав;Цео свет на
дар;Оче наш-зовемо
нашег Бога;заједница
љубави, Бога, човека и
природе
4.Бог долази у овај
свет;Христос се родиБожић у мом дому;Како
је Расто постао
Св.Сава;Св.сава, слава у
школи и у мојој
породици;Низмерна
љубав Божија
5.Бог ствар свет;свет је
наш дом;Прихватамо
дарове Божије;Где је
љубав ту је и
Бог;Христова вечера са
ученицима;Литургијаокупљање Божије
породице;Пост-стазе
љубави;Црква-заједница
са Богом
6.Христова љубав према
човеку и
свету;Препознајемо
Христову љубав;Христос
васкрсе!
7.Човек домаћин у
свету;Радост

часовима верске наставе
 моћи да опише и
објасни значење појма
заједнице као и његов
однос према њему
блиским особама
(породици)
 знати да нас љубав
повезује са другима
 знати да се правилно
осени крсним знаком
 знати да је Бог Света
Тројица (заједница)
 знати да Крштењем
постајемо чланови
Божије породице
 пожелети да чини добро
другима (ближњима) у
својој заједници
 желети да изражава
хришћанску љубав
према Богу и ближњима
 знати да заједница са
Богом почива на
слободи
 знати да је послушност
израз љубави
 моћи да препозна да је
даривање плод љубави
 моћи да сазна да је
молитва разговор са
богом
 моћи да усвоји текст
молитве Оче наш
 знати да је Бог створио
свет из љубави
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Свечаност у
учионици;
Одлазак у
Црквуамбијентална
настава;

 Одговоран
однос
према
околини;
 Решавање
проблема;
 Сарадња

евалуационих
листића;
 провером
знања које
ученици
усвајају на
часу и
испитивањем
ставова;
Непосредно
описно оцењивање
ученика може се
вршити кроз:
 усмено
испитивање;
 писмено
испитивање;
 посматрање
понашање
ученика;

служења;Љубав према
људима и природи је
љубав према Богу;Сваки
човек је за нас
Христос;Научили смо о
нашој вери;Излет у
природу

 моћи да препозна да је
наш живот Божији дар
знати да Бог жели да
живимо у заједници са
Њим
 показивати жељу да
љубав исказује на
конкретан начин
 бити мотивисан да
љубав према Богу
изражава молитвом
 моћи да препозна
основне догађаје
библијске приповести о
Христовом рођењу
 моћи да препозна и
именује главне
личности из библијске
приче о Христовом
рођењу (уз помоћ иконе
празника и по кључним
симболима)
 моћи да препозна да је
прослава празника
догађај целе породице
кроз који се остварује
заједница љубави
 код ученика ће се
развити жеља да
активно учествује у
прослави Христовог
рођења
 моћи да разликује оно
што је Бог створио од
онога што је човек
направио на примерима
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из непосредног
окружења
знати зашто за Бога
кажемо да је Tворац
моћи да обајснити, на
елементарном нивоу,
повезаност људи и
природе
уочити да се у Цркви
остварује јединство
људи и природе са
Богом
знати да у заједници са
Богом учествујемо
слободно-само ако то
желимо (пример
Светога Саве и његовог
слободног избора)
да се упозна са
Литургијом као
догађајем (заједничком
трпезом) на којем се
окупља Божија
породица
код ученика ће се
развити жеља да својом
послушношћу изражава
своју љубав и слободу
ученик ће желети да
учествује у Литургији
упознати Христово
учење као „учење“ о
љубави и праштању (на
примерима из
јеванђељских прича)
препознати и разумети
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да је права љубав када је
показујемо делима
усвојити садржај и
мелодију песме „Знаш
ли ко те љуби силно“
бити у могућности да
опише појединости
библијске повести о
Христовом Васкрсењу
препознати и именовати
главне личности из
библијске приче о
Христовом Васкрсењу
(уз помоћ иконе
празника и по кључним
симболима)
препознати да је
прослава празника
догађај целе породице
кроз који се остварује
заједница љубави
моћи да опише
прослављање Васкрса у
својој породици
знати обичаје у вези са
Васкрсом
развијати жељу да
учествује у припремама
за прославу овог
највећег хришћанског
празника
помоћи да преприча
одабране приче које
говоре о Христовој
љубави према свету и
човеку
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 на елементарном нивоу
моћи да објасни
међусобну повезаност
свих људи и природе
 препознати и именовати
поступке људи који су
прожети љубављу према
 уочити у којој мери је
напредовао и савладао
градиво Православног
катихизиса 1. Разред
основне школе
 развијати жељу да се
брине о биљкама и
животињама и
целокупној природи

Наставне методе
 дијалошка
 демонстративна
 монолошка
 текстуална

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
 индивидуални
 уџбеник
 фронтални
 дидактички материјал
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Други разред
Обавезни изборни предмети
Верска настава – Правописни катихизис
Разред

Предмет
Православни
катихизис
ДРУГИ
Циљ
ЦИЉ наставе Православног катихизиса у основном и средњем образовању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и
живот.
Задаци
ЗАДАЦИ-ученици треба да:
 Уоче да Литургија није обичан догађај;
 Уоче да се на Литургији пројављује Бог као заједница личности: Оца, Сина-Христа и Светог Духа;
 Упознају структуру Литургије;
 Разликују радње на Литургији;
 Уоче да је Исус Христос, иако физички одсутан, присутан на Литургији као плод наше љубави према Њему.
Теме/Области Укупн Часови
Садржаји
Исходи
Корелациј Међупредмет
Начини
о
обраде (Обавезни/препоруче
е
и
праћења/оцењивања
часова
ни)
компетенције
ученика(време
писаних провера)
36
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1.Ми смо црква Моћи да сагледа садржаје
Одлазак у
 Компетен  Процењивањем
1. Увод
уводни
час.Разговор
којима
ће
се
бавити
настава
Цркву;
ција за
реакције ученика
2. Моје
о
нашем
будућем
Православног
катихизиса
у
учење;
или
место у
раду
току 2. Разреда основне
Књижевно,
прикупљањем
Цркви
школе
музичко,
 Комуника
коментара
3. Литургиј
2.Крштењем
 Моћи да уочи какво је његово драмско,
ција;
ученика путем
ске
постајемо чланови
предзнање из градива
ликовно
анкетних
службе
Цркве;ЦркваПравославног катихизиса
стваралаш  Одговора
евалуационих
4. Живот у
заједница;Храмобрађеног у претходном
тво
н однос
листића;
Црквиместо окупљања
разреду школовања
ученика;
према
 Провером знања
лепота
заједнице;Литургија-  Желети да активно учествује
околини;
које ученици
празника
догађај
на часовима верске наставе
Амбијента
усвајају на часу и
Цркве;Заједница
 Знати да је Црква заједница
лна
 Решавање
испитивањем
5. Трпеза
радости;Систематиза
са
Богом
настава;
проблема;
ставова;
Господњ
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а
6. Света
Литургиј
апрослава
Васкрсе
ња
7. Иконапрозор у
вечност

ција наставне теме

 Разликовати значење појмова
Црква (заједница) и храм
3.Народ Божији
(место на којем се сабирамо)
различите
 На елементарном нивоу моћи
службе;Литургијске
да опише зашто се подижу
службе:Епископ,
храмови
свештеник,ђакон;Мн  Моћи да уочи да је Литургија
оге службе, једна
догађај Цркве
Црква;Епископ-слика  Знати да у Литургији
Христова на
учествује само онај ко је
Литургији;Ко су
крштен и ко то жели
монаси?Систематиза  Желети да посети храм и
боље упозна основна
ција нставне темеЛитургијске службе
обележја православних
храмова
4.Пресвета
 Препознати и именовати
Богородица-Мајка
основне службе које постоје
Христова;Божићна Литургији
Христос се
 Знати да свако у Цркви има
роди!Богојављење
своју скужбу
 Уочити међусобну
Христос је Син
Божији;Свети Сава и
повезаност служби у Цркви
Свети
 Уочити од коликог је значаја
симеон;Систематизац
за неку заједницу окупљање
ија наставне теме
свих њених чланова
Живот у Цркви Уочити да је и он сам важан
лепота празника
и посебан у животу Цркве
 Уочити разлог нашег великог
5.Литургија-наш дар
поштовања према
Богу;Литургијски
Богородици
предмети;Причешће-  Знати да је Богородица много
храна за живот
волела Бога и желела да му
вечни; Слава у мојој
служи и да много воли нас
породици
 Уочити да Богородицу
сматрамо светијом од свих
6.Христос је са нама
светих
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Свечаност
у
учионици

 Сарадња

Непосредно описно
оцењивање ученика
може се вршити
кроз:
 Усмено
испитивање;
 Писмено
испитивање;
 Посматрање
понашања
ученика;

у
Литургији;Причешће
у мом
животу;Празнујемо
Васкрсење
Христово;Христово
Васкрсење-наше
васкрсење;Системати
зација наставне темеСвета Литургијапрослава Васкрсења
7.Православни
храм;Икона-прозор у
Царство Божије;Буди
и ти
иконописац;Царство
Божије у
светима;Систематиза
ција наставне теме
Икона-прозор у
вечност;Излет у
природи
















Знати молитву Богородице
Дјево
Усвојити текст и мелодију
песме „Витлејеме славни
граде“
Знати да се приликом
Крштења Христовог, Бог
открива као Света Тројица
Знати да је Свети Сава наш
први Архиепископ
Знати да је подигао манастир
Хиландар
Пожелети да радо учествује у
прослављању празника
Пожелети да стваралачки
(кроз песму, молитву, сртеж)
искаже своју љубав и
поштовање према
Богородици
Моћи да увид и каже зашто
приносимо дарове природе
Богу
Уочити да су дарови које
приносимо Богу, свет у
малом
Моћи на елементарном нивоу
да препозна и именује
литургијске предмет
Уочити да је заједничка
трпеза израз љубави
Знати да је Литургија
заједничка трпеза око које се
окупљају чланови Цркве
Моћи да уочи разлику између
Светог Причешћа и друге
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хране
 Уочити сличности елемената
Литургије и славе
 Код ученика ће се развити
жеља да учествује у
Литургији
 Препознати значај
празновања Васкрса
 Проширити своја знања о
Христовом Васкрсењу
 Уочити да је Христово
Васкрсење изузетан догађај у
који је укључена читава
природа
 Знати да је Христос увек са
нама
 Исказати свој доживљај
Христовог Васкрсења кроз
самостални креативни израз
 Знати да наброји основне
делове храма
 Уочити да је унутрашњост
храмова уређена за служење
Литургије
 Знати да објасни ко су
светитељи
 Испричати ко су и шта су све
чинили светитељи које
славимо
 Уочити да постоје светитељи
и у данашње време
 Сазнати о неким
светитељима новијег доба
 Бити подстакнут на
поштовање и правилан однос
према храму и иконама
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 Бити подстакнут да воли
природу и друге људе
 Бити подстакнут да у свим
људима види пријатеље
Божије







Наставне методе
разговор

текстуална

рад на тексту

дијалошка

демонстративна
објашњење

индивидуални
фронтални
рад у пару
групни

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
 уџбеник
 дидактички материјал
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Изборни предмети
Чувари природе
Разред
Други
Циљ

Задаци

Теме/обла
сти

Предмет
Чувари природе
-развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине,усвајање и примена
принципа одрживости,етичности и права будућих генерација на очувану животну средину
-знати појам животне средине и њене елементе
препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини
-стицање знања о појавама које угрожавају животну средину
формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини
-развијање радозналости,креативности,истраживачких способности
развијање основних елемената логичног и критичног мишљења

Укупн
о
часова

Садржаји
Часови (обавезни/препоручени)
обраде

1.Животна
средина

3

2

2.Природне
појаве и про

7

4

Исходи

-појам животне средине
елементи,међусобни
утицај живе и неживе
природе
-творевине људског
рада
-

-схвата повезано
ст и утицај елеме
ната животне
средине
-групише творе
вине људског ра
да
-анализира ути
цај творевина
-природне појаве и про људског рада на
мене у зависности од го природу
438

-

Корелација

Међупредметн
е компетенције

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних провера)

-свет око
нас српски
језик музичка ку
лтура
-ликовна
ку лтура
математика
-физичко

-компетенција
за учење
-комуникација
-сарадња
-рад са подаци
ма и информа
цијама
-естетичка ко
мпетенција
-решавање про
блема

-разговор
-дискусија
-усмена провера
-учешће у групном
облику рада
-учешће у истражи
вачким радовима представљање резу лтата
истраживања -практични
прикази -извођење
закључа ка на основу

дишњих доба,сеоба,пре
зимљавање
-сезонске промене на
биљкама и животиња
ма(спољашњи изглед,
понашање)
-ланци исхране

мене у живо
тној средини

3.Загађива
ње животне
средине

12

6.

-извори загађивања
воде
-извори загађивања
ваздуха
-извори загађивања
земљишта
-последице загађивања
животне средине
-загађујуће материје у
домаћинству
-понашања која наруша
вају изглед творевина
људског рада

4.Заштита
животне сре
дине и за
штита здра
вља

14.

7.

-брига о биљкама и жи
вотињама у непосре
дној околини
-најчешће угрожене би
љке и животињске
врсте из непосредне
околине и њихова за
штита
-лековита својства не

-разуме приро
дне појаве и про
мене зависно од
годишњих доба,
сеоба,презимља
вање
-објашњава сезо
нске промене на
биљкама и живо
тињама
- разуме односе
у ланцу исхране
-групише и обја
шњава изворе за
гађивања воде,
ваздуха,земљи
шта
-анализира после
дице загађивања
животне средине
-препознаје зага
ђујуће материје
у домаћинству
-схвата значај
бриге о биљкама
и животињама у
непосредној око
лини
-зна које су угре
жене биљке и жи
вотиње,мере и
значај њихове
заштите
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ва
спитање
-енглески
је зик
-народна
тра диција

-дигитална ко
мпетенција
-одговоран
однос према
здрављу
-одговоран
однос према
околини

огледа
ангажованост у
активностима у при роди
-анализа примера из
околине
-испуњавање прогр
амских захтева и
однос према раду однос према здр ављу и
природи
полугодишњи тест
(20.недеља)
годишњи тест (36.недеља)

ких биљака
-рационално коришће
ње природних богатста
ва:штедња воде,енерги
је
-рециклажа(папир,ста
кло,пластика,метал)
-прављење компоста
-правила понашања ко
ја доприносе очувању
здравља

- познаје
лековита сво
јствима неких би
љака
-схвата значај ра
ционалног кори
шћења приро
дних богатстава
-разуме значај ре
циклаже
- зна начин
правњења
компоста
- развија
одговоран однос
према здрављу и
природи

Начин остваривања програма
Наставне методе
Облици рада
-кооперативна,посматрачка,дијалошка,те
-фронтални,индивидуални,групни рад,рад
кстуална,демонстративна,илустративна,пра у пару,индивидуализовани
ктичних радова,експериментална, игре,
замене улога,имитације,амбијентално
учење
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Наставна средства
-уџбеник,приручници,енциклопедије,ча
сописи,материјали за збирке и албуме,сли
ке,постери,текстови,графикони,табеле,те
стови,припремљени задаци,материјал за ре
циклажу,кућицу за птице,израду паноа,па
нои,предмети за свакодневну употребу,
употребљени и отпадни материјали,пресо
ване и сушене биљке,природни објекти,
ЦД-е

Народна традиција
Разред
2
Циљ

Задаци

Предмет
Народна традиција
1.Увођење најмлађег нараштаја кроз прилагођену наставу у традиционалне обичаје
2.Развијање љубави према народним обичајима и неговање народне традиције
3.Развијање одговорног односа према старинама:предметима-чување и одржавање
1.Уочава разлике у врстама становања(кућа некад и сад)
2.Схвата значај делова куће и њихову намену
3.Увиђа значај лековитог биља и биља која су била везана за народни обичај
Исходи

Теме/области

Укупно
часова

1.Биљке

6

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)
4

1.Лековите биљке
2.Народна веровања о
биљкама

- Зна значај
лековитих
биљака
-Препознаје
биљке и везује
за лечење
одређене
болести
-Разуме како и
које биљке су
везане за стара
народна
веровања
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Начин
праћења/оцењивања
Међупредметне
Корелација
ученика
компетенције
(*Време писаних
провера)
Српски
-компетенције
-Усмена провера квиз
знања
језик
за учење
-израда паноа
Ликовна -естетичка
компетенција
-израда хербаријума
култура
Музичка -комуникација
Култура
-одговоран
Физичко однос према
васпитање околини
-одговоран
однос према
здрављу
-рад са
подацима и
информацијама
-решавање
проблема

-сарадња

2.Кућа

30

22

1.Становање у далекој
прошлости (пећине,
земунице, колибе,
сојенице)
2.Има једна кућица
драга срцу мом (место
за градњу куће, зидање
куће, темељ, подрум,
кућни праг, врата,
прозори, таван, кров,
дар на кући, димњак,
мајстори зидари,
усељење у нову кућу)
3.У кући и око ње
(огњиште, софра,
намештај, осветљење)
4.Двориште, ограда,
капија
5.Сеоско двориште
(башта, у дворишту,
бунар, двориште некад
и сад)
6.Типови кућа у Србији
(кућа у Војводини,
моравске куће, куће у
шумовитим бртским

- Опажа
различите
облике
становања
(пећина, кућа,
стан)
-Уочава начин
избора места за
градњу куће
према народним
обичајима
-Разликује куће
у различитим
деловима Земље
-Зна разлику
кућа у селу и
граду (некадсад)
-Разуме важност
одређених
делова куће и
намештаја
- Зна различите
облике
становања у
далекој
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Српски
језик
Ликовна
култура
Музичка
Култура
Физичко
васпитање

-компетенције
за учење
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран
однос према
околини
-одговоран
однос према
здрављу
-рад са
подацима и
информацијама
-решавање
проблема
-сарадња

-Усмена провера
-Квиз знања
-израда паноа
-прикупљање старих
предмета (изложба)
-израда макета

пределима, куће у
прошлости
кршевитим пределима)
7.Насеља (села бртска и
планинска,
равничарска, граднекад мање насеље
данас велики
многољудни град)

Наставне методе
-дијалошка
-монолошка
-демонстративна
-експериментална
-метода практичних радова
-амбијентална
-сценска комуникација
-радионице
-истраживање народних умотворина и
обичаја

Начин остваривања програма
Облици рада
-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару
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Наставна средства
-уџбеник
-свеска
-слике
-стари предмети
-хербаријум
-макете
-картон
-сликовнице

Трећи разред
Обавезни изборни предмети
Верска настава - Православни катихизис
Разред
ТРЕЋИ
Циљ
Задаци

Теме/Области

1. Увод
2. Бог
ствара
свет и
човека
3. Бог нас
воли
4. Заједниц
а Бога и
света
кроз
човека

Предмет
Православни катихизис
ЦИЉ наставе Православног катихизиса у основном и средњем образовању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и
живот
ЗАДАЦИ-ученици треба да:
 Уоче да конкретни људи као личности нису постојали пре него што су се родили;
 Спознају да је Бог из љубави створио свет за вечност;
 Уоче да је Бог створио свет као скуп конкретних врста;
 Запазе да је Бог на крају свега створио човека као личност;
 Уоче разлику између природе и личности код човека;
Уоче да се структура створеног света огледа у Литургији
Укупно Часови
Садржаји
Исходи
Корелације
Међупредмети
Начини
часова
обраде (обавезни/пр
компетенције
праћења/оцењивања
епоручени)
ученика
(време писаних
провера)
 сагледава садржаје којима
 Компетенциј
36
22
1.Свет је
Српски језик
створен за
ће се бавити настава
Ликовна култура
а за учење;
 Процењивањем
тебе, чувај
Православног катихизиса у
Музичка култура
реакције ученика
га;
току 3. Разреда основне
Природа и
 Естетичка
или
школе
друштво
компетенци
прикупљањем
2.Свето
 уочава какво је његово
Народна
ја;
коментара
писмо нам
предзнање из градива
традиција
ученика путем
сведочи о
Православног катихизиса
 Комуникац
анкетних
настанку
обрађеног у претходном
ија;
евалуационих
света;Света
разреду школовања
листића;
некада у
 активно учествује на
 Одговоран
 Провером знања
опште није
часовима верске наставе
однос према
које ученици
било;Сво је
 Препознаје неке елементе
околини;
усвајају на часу и
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5. Литургиј
апреобра
жени
свет
6. Човек и
природа

биље
створено и
Сунцем
обасјанао;Св
е врви од
живота;Ство
рен сам да
личим на
Бога;
3.Бог ствара
свет из
љубави;Бог,
људи и
природа;све
т не може
без Бога;Бог
се брине о
свету;Божић
ни
весници;Ева
луација
полугодишњ
ег градива;
4.Човекдомаћин и
свештеник у
свету;Свети
сава;свети
сава брине о
нама;Радост
служења;
5.Наши
дарови
















библијксе повести о
стварању света
препознаје и именује иконе
на којима су представљени
дани стварања света, на
основу библијске повести
увиђа да је свет скуп
конкретних врста живих
бића која су уједињена,
једна другима потребна и да
она чине велику заједницу
љубави-Цркву
објашњава да је свет
створен љубављу Божијом
разуме да се права слобода
изражава као љубав према
другим људима, природи и
Богу
Уочава да је човек сличан
Богу
Бити подстакнут да развија
љубав према ближњима,
природи и Богу
Развија жељу и свест о
важности бриге према
ближњима и природи
Зна да је Бог створио свет из
љубави и да објасни како
зна да Бог воли свет
Препознаје да Бог брине о
свету и да наведе примере
Божијег старања о свету
Увиђа кроз своје креативне
способности да је човек
сличан Богу
Увиђа да Бог жели да свет
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 Сарадња
 дигитална
компетенци
ја

испитивањем
ставова;
Непосредно описно
оцењивање ученика
може се вршити кроз:
 Усмено
испитивање;
 Писмено
испитивање;
 Посматрање
понашања
ученика
 ликовни радови
 изложба
 представе
 рецитације

благодарнос
ти;Литургиј
апреображај
света;Литур
гија-молитва
за спасење
човека и
света;Васкрс
ење
лазарево;Вас
крсење
Христово;
6.Све чека
на љубав
човека;Чува
мао дарове
Божије
љубави;Ства
рање света у
православно
ј
иконографиј
и;Икона
света
створеног
само за
мене;Евалуа
ција.

постоји вечно
 Увиђа да су Бог, људи и
природа различити, али да
нису потпуно раздељени
 Увиђа различитост која
постоји између Бога и
створеног света
 Зна да је Бог из бриге према
свету и човеку послао свога
Сина у свет
 упознаје улогу анђела као
сарадника Божијих у
старању о свету
 Уочава да је свет смртан ван
заједнице са Богом
 зна садржај молитве Анђелу
чувару
 Усвоја текст и мелодију
песме „Анђели певају“
 развија свест о томе да је
важан зато што га воли Бог
и његови ближњи
 труди се да воли све људе
(чак и оне од којих је веома
различит)
 Уочава да је човек
посредник између БОга и
природе и да Бог са
природом разговара преко
човека
 Проширује своје знање о
служењу Светога Саве Богу
и нашем народу
 Уочава да нема љубави без
служења ближњима
 Упознаје библијску повест о
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Христовом служењу
Апостолима
препознаје љубав као
служење
Зна да кроз чињење дела
љубави према ближњима,
постаје сличан Христу и
светитељима Божијим
Препознаје да је Литургија
захвалност Богу
Уочава да се захвалност
Богу показује кроз наше
дарове
Уочава да наши дарови
хлеб и вино представљају
свет у малом
Увиђа везу Литургије и
спасења човека и света
Проширује своје знање о
празнику Васкрсења
учествује на Литургији како
би показао Богу да жели да
буде у заједници са Њим
у себи развија осећај
захвалности према Богу и
својим ближњима
Препознаје личну
одговорност за творевину
Увиђа да се загађењем наше
околине, загађује цео свет
Увиђа да се на
православним иконама
стварање света и човека
приказује зависност од
човека
Препознаје представе које
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Наставне методе
дијалошка
демонстративна
рад на тексту
практичан рад
(израда паноа)

приказују догађаје везане за
стварање света
Уочава у којој мери је
напредовао и савладао
градиво Православног
катихизиса трећег разреда
основне школе
чува природу и своју
животну средину
гледа на природу као на
Божију творевину
уређују школски простор
изабраним радовима
везаним за стварање и
очување света

Начин остваривања програма
Облици рада
 фронтални
 индивидуални
 групни
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Наставна средства
 уџбеник
 дидактички материјал

Грађанско васпитање
Разред
трећи
Циљ

Задаци

Теме/области

1.Подстицање
групног рада,
договарања и
сарадње са
вршњацима и
одраслима

Предмет
Грађанско васпитање
Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања; могућност да ученици
постану активни учесници у процесу образовања и васпитања; да изграде сазнања, умења, способности неопходне
за сарадњу за формирање одгоорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и
друге.
Подстицање групног рада и договарања, развој самопоуздања и одговорности; да препознају и разумеју
сопствене и потребе других; развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; ненасилно
решавање проблема; развијање појма пријатељства; активно доприносе поштовању и мењању правила; упознају и
уважавају дечја права; неговање еколошке свести; морално расуђивање; доприносе развоју школе.
Начин
Укуп
Садржаји
праћења/оцењива
но
Часови
Међупредметне
(обавезни/препоручени
Исходи
Корелација
ња ученика
часов обраде
компетенције
)
(*Време писаних
а
провера)
-Праћење
заинтересованоси
Српски
и активног учешћа
језик,
Компетенције за
у настави
физичко
учење
-презентације
васпитање, Одговорно
- усваја и
- ученички радови
-Родитељски састанак
ликовна
учешће у
2
2
разуме правила
-праћење
-Уводни час
култура,
демократском
рада у групи
ангажовања у
свет око
друштву
раду у пару и
нас,
Комуникација
групи
музичка
Сарадња
-формативно
култура
праћење и описно
оцењивање
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2.Уважавање
различитости и
особености,
уочавање и
превазилажење
стереотипа
везаних за пол,
узраст, изглед,
понашање,
порекло

3.Пријатељство и
моралне дилеме у
вези са тим;
развијање појма
пријатељства и
моралног
расуђивања
(крађа, лаж)

9

5

9

5

-Сличности и разлике
-Полни стереотипи иу
играма
-Последице полних
стереотипа
-Последица уопштених
судова
-Појава искључивања у
групи
-Понашање које
одступа од очекиваног
-Односи у одељењу
-Односи млађи-старији
-Дескриминација по
узрасту

-Пријатељство
-Лаж као морални
прекршај
-Припадање групи
-Крађа као морални
прекршај
-Односи међу
пријатељима

-уважава друге
с обзиром на
њихове
особености,разл
ике по полу,
узрасту,
изгледу,
понашању,
пореклу,итд.
- Сарађује са
члановима тима
и вршњачким
групама и
одраслима оба
пола, свих
узраста,
различитог
изгледа,
порекла,
понашања
-развија свест о
искреном,
насупрот лажно
пријатељству
- усваја
принципе
правичног
поступања у
пријатељским
односима
-усваја
принципе
одговорног,
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Српски
језик,
физичко
васпитање,
ликовна
култура,
свет око
нас,
музичка
култура

Компетенције за
учење
Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Комуникација
Сарадња

Компетенције за
учење
Српски
Одговорно
језик,
учешће у
физичко
демократском
васпитање,
друштву
ликовна
Комуникација
култура,
Сарадња
свет око
нас,
музичка
култура

-Праћење
заинтересованоси
и активног учешћа
у настави
-презентације
- у-праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
-формативно
праћење и описно
оцењивање
ученички радови

-Праћење
заинтересованоси
и активног учешћа
у настави
-презентације
- ученички радови
-праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
-формативно
праћење и описно
оцењивање

легалног и
моралног
понашања

4.Појединац и
заједница;
правила која
регулишу живот
у заједници;
права и
одговорности;
договарање.

9

9

-Обавезе у кући
-Договарање у
породици
-Права и одговорности
у заједници
-Слобода избора
-Кућни ред школе
-Оцењивање
-Демократија у
учионици
-Доношење одлука на
нивоу одељења
-Планирање акције

-Усваја правила
понашања и
поделу
одговорности у
кући
-схвата и разуме
начине
адекватног
разрешења
сукоба
- разуме
правила која се
примењују у
заједницама,
посебно школи,
као и потребе за
рангирањем и
оцењивањем
-разуме
демократске
принципе у
одлучивању у
разреду
-усваја
принципе
тимских акција
(за побољшање
простора у коме
бораве)
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Компетенције за
учење
Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Комуникација
Сарадња
Српски
језик,
физичко
васпитање,
ликовна
култура,
свет око
нас,
музичка
култура

-Праћење
заинтересованоси
и активног учешћа
у настави
-презентације
- ученички радови
праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
-формативно
праћење и описно
оцењивање

5.Заштита од
насиља;
ненасилно
решавање сукоба

3

3

-Сукоби и њихово
решавање
-Кажњавање
-Насиље у школи

6.Развијање
моралног
расуђивања

4

4

-Лажна солидарност
-Одговорност за
направљену штету
-Последице лажи
-Циљ оправдава
средство

7.Развијање
еколошке свести;

3

3

-Однос према
животињама

-зна начине
ненасилног
решавања
сукоба
-зна врсте казни
-примењује
начине
решавања
сукоба

Компетенције за
учење
Српски
Одговорно
језик,
учешће у
физичко
демократском
васпитање,
друштву
ликовна
Комуникација
култура,
Решавање
свет око
проблема
нас,
Сарадња
музичка
култура

- поштује
различитости у
мишљењима о
моралним
дилемама
-схвата
одговорности о
ненамерно
учињеној штети

Компетенције за
учење
Српски
Одговорно
језик,
учешће у
физичко
демократском
васпитање,
друштву
ликовна
Комуникација
култура,
Сарадња
свет око
нас,
музичка
култура

-Развија
еколошку свест
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Српски
језик,

Компетенције за
учење

-Праћење
заинтересованоси
и активног учешћа
у настави
-презентације
- ученички радови
праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
-формативно
праћење и описно
оцењивање
-Праћење
заинтересованоси
и активног учешћа
у настави
-презентације
- ученички радови
праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
-формативно
праћење и описно
оцењивање
-Праћење
заинтересованоси

-Природа и ја
-Брига о природи

брига о
животињама и
биљкама

8.Евалуација

1

Наставне методе
-Радионичарска
-Дијалошка
-Илустративна
-Игра улога
-Демонстративна

1

-Еваулација програма и
презентација резултата
рада родитељима

-развија свест о
потребе за
бригом о
животињама и
биљкама
-Зна важност
очувања
природе

физичко
Одговоран однос
васпитање, према околини
ликовна
култура,
свет око
нас,
музичка
култура

- критички
процењује свој
рад и врши
самоевалуацију
с обзиром на
програм који су
прошли
-презентује
резултат рада
родитељима

Компетенције за
учење
Српски
Решавање
језик,
проблема
физичко
Сарадња
васпитање,
Дигитална
ликовна
компетенција
култура,
свет око
нас,
музичка
култура

Начин остваривања програма
Облици рада
-Рад у групи
-Фронтални
-Индивидуални
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и активног учешћа
у настави
-презентације
- ученички радови
праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
-формативно
праћење и описно
оцењивање
-Праћење
заинтересованоси
и активног учешћа
у настави
-презентације
- ученички радови
праћење
ангажовања у
раду у пару и
групи
-формативно
праћење и описно
оцењивање

Наставна средства
- папири А4 формата
- велики пак папира светле боје
-фломастери и бојице
-селотејп, маказе

Изборни предмети
Чувари природе
Разред
Трећи

Циљ

Задаци

Теме/области

Предмет
Чувари природе
-Развијање појава везаних за непосредну животну средину
-Препознавање негованих појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта,
хране, биљног и животињског света)
-Уочавање узрочно-последичних веза у животној средини
-Уочавање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа
-Васпитавање ученика да чува и уређује простор у коме живи и учи
-Стицање навика одговорног понашања према животињама
-Развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине
-Решавање једноставих проблем-ситуација- самостално и у тиму
-Развијање правилног става и критичког мишљења
Исходи
Укупно
часова

Часови
Садржаји
обраде (обавезни/препоручени)

Корелација
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Међупредметне
компетенције

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)

4

2

6

4

Животна
средина

Природне
појаве и
промене у
животној
средини

Загађивање
и заштита
животне

18

11

Учествује у еко
акцији
Уређује простор
коме живи
Повезивањеосновних
елемената животне
Зна основне
средине и њихов значај
елементе
животне
Утицај човека на
средине и
животн у средину
њихов значај
Правила понашања у
природи
Зна правила
понашања у
природи
Развија свест о
очувању
окружења
Оријентише се у
природи
Зна чланове
ланца исхране
Уочава промене
Истразујемо природу
и појаве у
Брига о природи
животној
Оријентација у природи
средини и
Ланац исхране
њихов утицај на
живи свет
Развија свест о
значају заштите
животне
средине
Развија свест о
Загађивање воде,
последицама
ваздуха и земљишта
загађивања
Киселе кише
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Природа и
друштво
Српски
језик
Музичка
култура
Ликовна
култура

Природа и
друштво
Српски
језик
Музичка
култура
Ликовна
култура

Природа и
друштво
Српски

Компетенција
за учење
Комуникација
Дигитална
компетенција
Сарадња
Естетичка
компетенција
Одговоран
однос према
околини
Одговоран
однос према
здрављу
Компетенција
за учење
Комуникација
Дигитална
компетенција
Сарадња
Естетичка
компетенција
Одговоран
однос према
околини
Одговоран
однос према
здрављу
Компетенција
за учење
Комуникација

Усмена провера
Посматрање,
, учешће у радним
акција,
панои, цртежи
формативно праћење
и описно оцењивање
праћење ангажовања
у раду у пару и групи

Усмена провера
Посматрање,
, учешће у радним
акција,
панои, цртежи
формативно праћење
и описно оцењивање
праћење ангажовања
у раду у пару и групи

Усмена провера
Посматрање,
, учешће у радним

Рециклажа
Бука
Истраживање промена
у непосредној околини

средине

8

Заштита
животне
средине и
заштита
здравља

3

Заштита угрожених
буљака и животиња
Заштита здравља
Чување и уређење
радног простора
Активно упознавање и
заштита животне
средине
Сакупљање и
раздвајање отпада

воде, ваздуха и
земљишта
Зна начине и
значај
рециклаже
Зна последице
буке по човека

Зна начине
заштите
угрожених
биљака и
животиња
Учествује у
уређењу радног
простора
Учествује у
акцијама
заштите
животне
средине
Учествује у
акцијама
прикупљања
отпада
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језик
Музичка
култура
Ликовна
култура

Природа и
друштво
Српски
језик
Музичка
култура
Ликовна
култура

Дигитална
компетенција
Сарадња
Естетичка
компетенција
Одговоран
однос према
околини
Одговоран
однос према
здрављу
Компетенција
за учење
Комуникација
Дигитална
компетенција
Сарадња
Естетичка
компетенција
Одговоран
однос према
околини
Одговоран
однос према
здрављу

акција,
панои, цртежи
формативно праћење
и описно оцењивање
праћење ангажовања
у раду у пару и групи
припрема
презентација

Усмена провера
Посматрање,
, учешће у радним
акција,
панои, цртежи
формативно праћење
и описно оцењивање
праћење ангажовања
у раду у пару и групи
експеримент

Наставне методе
-монолошка
-дијалошка
-тексутална
-ислустративно-демонстративна
-практични рад
-експериментална
Примена ИКТ у настави

Начин остваривања програма
Облици рада
-индивидуални
-фронтални
-у пару
-групни
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Наставна средства
Чувари природе 3
Енциклопедије
Пригодни текстови
Фотографије
Рачунар
ЦД, и припремљени материјал

Народна традиција
Разред
III

Циљ

Задаци

Теме/области

Предмет
Народна традиција
Циљ наставе народне традиције у трећем разреду је:
-Увођење најмлађих нараштаја кроз одговарајућу наставу усмерену на ревитализацију традиције, један је од начина да се спречи или макар одложи одумирање многих важних елемената традицијске културе и њихов нестанак из
праксе. Посебан нагласак се ставља на локалну народну традицију, чиме се у мултинационалној средини
чувају права и особености мањина и њихов идентитет.
-Остварити директно увођење ученика у активности традиције кроз непосредно упознавање материјалне и
духовне традиције свог народа.
-Упознавање старих заната из далеке прошлости на основу очигледних средстава.
-Истраживање прошлости, на релацији некад и сад.

Ученик треба да усвоји елементарна знања и то да се:
- упозна са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме, пословице);
- упозна са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице итд.);
- упозна са фолклорним веровањима као пратећим формама традиционалних заната,
-упозна карактеристике обичајно-обредних облика понашања везаних за одређене традиционалне занате,
-упозна типичне традиционалне занате урбаних и руралних средина,
- усвоји разлику између градског и сеоског начина живота,
-упозна разлику традициналних заната у окружењу,
-стекне елементе знања о појединим традиционалним занатима,
- упозна празнике везане за конкретне традиционалне занате,
-схвате значај очувања и неговања традиционалних заната.
Начин
Међупредм
Укупн Часов
Садржаји
праћења/оцењивања
етне
о
и
(обавезни/препоруч
Исходи
Корелација
ученика
компетенци
часова обраде
ени)
(*Време писаних
је
провера)
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1.Традиционални
занати

36

32

- усваја знања о
Обавезни садржаји:
традиционалним Српски
занатима
језик
- сеоски и варошки
Православ.
занати;
-Усваја
појам катихизис
посластичар
Природа и
- посластичар
бомбонџија
и друштво
( посластичарница); њихов знаЛиковна
чај.
култура
Музичка
лицидер(продавнице, -Стиче знање о култура
дућани, градске
традициоулице и вашари);
налним занатима -пекар.
- пекар (пекара);
-Зна
-ковач ( ковачнице,
старе занате –
наковањ);
ковач, брав- ар,
казанџија,
- поткивач (ајат или
ливац.
вењак);
Зна значај и
-бравар;
улогу поткивача
и лимара.
-казанџија ( котлар,
бакрачар –
Описује ста- ре
радионице);
занате
–
кујунџија / зл
-ливац звона ;
атар, бојаџи- ја,
- лимар (дућан);
ткач, аба- џија,
јорга- нџија и
- кујунџија, златар
вуно
влачар,
( златаре);
мутабџија,
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Кометенција -Усмено и писмено
за
одговарање ( полугоучење.
дишња и годишња провера знања)
Комуникаци
ја.
Усмена провера знања
(12 недеља)
Одговоран
однос према Полугодишња провера
околини.
знања – писмена про вера ( 21 недеља).
Предузимљивост и ори- Усмена провера знања
јентација ка (30 недеља)
предузетни
штву.
Годишња провера
знања – писмена провера (37 недеља).
Сарадња.
-Ученички радови
Дигитална
компетенци
ја.

-Домаћи задаци
-Цртежи
-Израда паноа
-Сакупљање производа
старих заната (опанак
, корпа од прућа)

- бојаџија;

шеши- рџија и
кесе- џија и
терзи- ја.

-практичан рад

Зна како су се у
далекој
прошлости
организовалезаб
аве и прославаме

-лепљење

-сечење

- ткач ( ткачнице);
- абаџија (абаџијске
радње);
- јорганџија,
вуновлачар;

Описује како су
- мутабџија (дућани); се
некада
организовали
- шеширџија,
сеоски и градски
кесеџија;
вашари
- кројач – терзија
( кројачнице);
- еснафи и забаве;
- вашар ( сеоски и
градски);
- везиља ( вез );
- ћурчија, кожухар,
крзнар ( дућани);
- табаџија, опанчар;
- обућар, чизмар
( обућарске радње);

- усваја знања о
везу
као
најлепшем
начину
украшавања
предмета и ус- ваја
најједно
ставнији на- чин
везења.
Усваја знање о
традиционалним занатима
у
прошлости
(ћурчија,
кожухар, крзн-ар,
табаџија
и
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- сарач, седлар;
- столар, колар;
- бачвар – пинтер
(бачварске
радионице);
-метлар;
- корпар, асурџија
(трг, дућан);
- ужар (ужаре,
вашари, сабори);
- воскар;
- грнчар ( дућани,
пијаце, вашари);
- берберин, фризер
(бербернице,
фризерски салони);
- улични продавци
хране ( продавци
пецива,
сладоледџије,
бомбонџије).

опанчар, са рач,
седлар, столар,
кол - ар, обућар
и чизмар).
Зна
традиционални
занат бачвар као
и предмете ко- је
он изра- ђује и
алате које кори сте.
Зна значај и
улогу
заната
корпа- ра и асурџија
у
прошлости
и
данас.
Разуме знач- ај
грнчарства
за
свакодневни
живот људи и
сам прави предмет од глине.
Зна
традиционалне зана- те и
примењу
је
знање у игри.
Решава
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укрштеницу
примењујући
знање о тра –
диционални-м
занатима
и
обичајима.

Наставне методе
Кооператива метода
Дијалошка метода
Текстуална метода
Демонстративна метода (приказивање,
илустрације, цртежи)
Посматрачка метода
Илустративна метода
Mетод драматизације
Истраживачка метода
Практични приказ
Игра
Имитација

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални облик рада
Индивидуални облик рада
Рад у пару
Групни облик рада
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Наставна средства
Слике, фотографије, лап топ, видео-бим,
албуми, цртежи, дечја штампа, занимљиви
текстови, наставни листићи, презентације,
дрвене боје, пластелин, глина (глиномол)
хамер, папир у боји, лектире са загонеткама и
пословицама, предмети као очигледна средства,
народна ношња, конопци, ужад, метар, конац,
напрстак, алати, обућа, шешири, накит, иконе,
ћилими, лицидер, слаткиши, укрштенице на
хамеру, асоцијације, листићи за имитације.

Четврти разред
Обавезни изборни предмети
Верска настава - Православни катихизис
Разред

Предмет

ЧЕТВР
ТИ

Православни катихизис

Циљ

ЦИЉ наставе Православног катихизиса у основном и средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на
свет и живот.
Задаци
ЗАДАЦИ-ученици треба да:
 Изграде свест о томе да Бог општи са светом кроз човека Христа;
 Уоче да је Христос корпоративна личност;
 Запазе да у Цркви нико не може да постоји сам за себе, без заједнице са свима;
 Стекну појам о бићу као заједници;
 Схвате да је извор сваког греха егоизам, индивидуализам.
Теме/обл Укупн Часови
Садржаји
Исходи
Корелација
Међупредмети
Начин праћења/
асти
о
обраде (обавезни/пр
компетенције
Оцењивања ученика(време
часова
епоручени)
писаних провера)
 Компетенциј  Теоријска настава се
36
25
1.Дружимо
 Стећи основне информације о Одлазак у
1. Увод
се са Богом
темама које ће се обрађивати у Црквуа за учење;
реализује у учионици;
2. Цркв
и
светима;
настави
православног
амбијенталн

Практична настава се
а је
катихизиса
током
четвртог
а
настава;

Естетичка
реализује
у Црквинаш
2.Заједница
разреда
компетенциј
учешћем у литургијском
избо
 Уочити какво је његово
Креативан
а;
је основ
сабрању;
р
живота;Цркв
предзнање из градива
рад;
3. Хрис
обрађеног у претходном
 Комуникациј  Провером знања које
а је наш
тос
избор;Црква
разреду школовања
Свечаност у
а;
ученици усвајају на часу и
нас
је заједница  Желети да активно учествује
учионицама;
испитивањем ставова;
зове
на часовима верске наставе
 Одговоран
са светом
4. Дива
однос према Непосредно описно
тројицом;Цр  Уочити важност постојања
ква је циљ
заједнице
околини;
оцењивање ученика може се
н је
стварања
 Уочити разлику између Цркве
вршити кроз:
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бог у
свет
има
своји
ма
5. Знач
ај
врли
нско
г
живо
та
6. Са
нама
је
Бог

света;Свет
изван
заједнице са
Богом;Црква
је наш
избор;
3.Христос
позива
Апостоле;Ве
ра основ
заједнице;ап
остоли
позивају
свет;Човек
само јасно
срцем
види;Христо
с нас све
зове;Припре
ма за рођење
Христово;Бо
жић;
4.Светитељи
-сведоци
љубави
божије;Жел
им да видим
Христа;Свет
и сава,
путеводитељ
у вечни
живот;свети
симеон
Богопримац,

и сваке друге заједнице
 Уочити да је Црква слободна
заједница у којој учествују
само они који то желе
 Знати да се они који су у
заједници са Христом називају
хришћани и да је Црква
њихова заједница
 Знати да се заједница Бога,
људи и природе зове Црква
 Уочити да изван Цркве свет не
може постојати вечно
 Бити подстакнут да активно
учествује у животу Цркве
 Уочити да нас Христос позива
у лични однос-заједницу
љубави
 Увидети да су Апостоли људи
који су слични нама
 Уочити да је вера основ
заједнице са Богом
 Увидети да су Апостоли
позивали људе у заједницу
љубави са христом
 Разумети значај христовог
оваплоћења (рађања)
 Усвојити текст и мелодију
песме „Звезда се засја“
 Поступно изграђивати свест о
томе ко су светитељи
 Увидети да су сви позвани да
буду светитељи
 Уочити важност светитеља као
наших узора за остваривање
личног јединства са Богом
 Знати какву важност Савине
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 Решавање
проблема;
 Сарадња.

 Усмено испитивање;
 Писмено испитивање;
Посматрање понашања
ученика

сусрет са
Христом;Ли
тургија,
путовање
свих
светих;Дива
н је Бог у
светима
својима;

речи и дела имају за нас данас
 Уочити да је за остваривање
јединства са Богом потребна
искрена жеља
 Препознати да у нашу
заједницу са Богом уводимо
све оне (и све оно) што волимо
 Бити подстакнут да следује
светитељима Божијим и да
буде добар човек
5.На путу
 Увидети да се грех јавља као
светости;Ус
последица одсуства истинске
авршавању
љубави
нема
 Уочити да је грех наш
краја;Пут ка
погрешан избор
вечности;Хр  Увидети шта је самољубље и
по чему се оно разликује од
ишћанске
љубави
врлине;Врли
нослов,свети  Увидети да без врлина нема
љубави
нас
 Уочити да је само врлинама
уче;Значај
могуће остварити однос
врлинског
живота;
љубави са Богом и људима
 Упознати најважније
6.Васкрсење
хришћанске врлине
и
 Увидети да врлине нису
Педесетница
човеку дате, већ да се за њих
;Црква је
треба трудити
икона
 Уочити да служењем
Царства
Литургије постајемо учесници
Божијег;Црк
Царства Божијег и
вена
сједињујемо се са Богом
уметност;си  Упознати садржај молитве
стематизациј
„Царе Небески“
а обрађених  Увидети да сам изглед
наставних
православног храма
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целина
током
школске
године.











Наставне методе
монолошка
демонстративна
дијалошка
текстуална

изображава јединство Неба и
земље
Код ученика ће се развијати
жеља за очувањем природе
Бити подстакнут да уреду
школски простор
најуспешнијим радовима
Бити подстакнут да и наредне
школске године похађа часове
Православног катихизи
Уочити у којој мери је
напредовао и савладао градиво
Православног катихизиса
четвртог разреда основне
школе

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
 индивидуални
 уџбеник
 фронтални
 дидактички материјал
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Изборни предмети
Чувари природе
Разред
IV
Циљ

Задаци

Предмет
Чувари природе
Да ученици знају да се адекватно припреме за одлазак на излет како би могли да посматрају и истражују непосредну околину,
Подсетити се шта је хербаријум, научити како се прави албум за пресоване биљке и како се правилно пресују биљке. Стицање нових
сазнања о самониклим биљкама, Уочавање и разликовање трагова животиња које живе у нашим шумама. Обновити стечена знања o
ваздуху и усвојити нова итд.

Да развијају радозналост, истраживачке способности, љубав према природи. Да схвате значај боравка у природи за здравље људи.
Развијају креативности и смисао за лепо. развијање естетских осећаја ученика и љубави према биљкама. , схватање значаја биљака и
користи које човек има од њих, препознавање јестивих, лековитих и нејестивих биљака. Учење начина на који се могу забележити и
сачувати трагови животиња. Разумети и прихватити да све животиње и домаће и дивље заслужују поштовање и да се према кућним
љубимцима сви морају одговорно односити, Разумети опасност од загађења ваздуха, препознати нека од загађења и неке од
загађивача своје околине и сл.
Исходи

Теме/области

1.Животна
средина

Укупно
часова

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/препоручени)

36

17

Подсети се
Доме, слатки доме
Пођимо, зову нас поља и
шуме
Моја збирка осушених
биљака
Моја збирка осушених
биљакаСаме о себи брину
и красе нам свет
Животиње наших шума

Корелација
Усваја појам
животно станиште и
врсте које живе у
њима. Зна ко су
загађивачи и како се
може чувати
животна средина.
Зна појам животне
средине,
Разликује најчешће
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Међупредметне
компетенције
Корелација

Компетенција
за учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран
однос према

- Унутар
предмета
- Математика
- Свет око нас
- Ликовна
култура
- Музичка
култура

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
Усмена провера,
Посматрање,
учешће у разним
акција,
панои, цртежи
формативно праћење и
описно оцењивање
праћење ангажовања у
раду у пару и групи,
продукти ученичких

Одговоран однос према
животињама
Не види се, ал' је туЗемља
дарује само кад ум царује
Здрава храна сваког дана
Здравље пре свега, то
свима треба
Вода путује до наших
домоваРечни свет
заслужује чистију
средину
Свака кап воде је
драгоцена
Чиста околина, здрава
животна средина
Природа нам шаље
сигнале
Буди и ти
метеорологКлима се
мења, лоше нам се спрема
Шта је озонски омотач
Енергија није
непресушнаОтпад не
мора бити смеће
Зелене патроле, за
чистоћу молеБудите и ви
еко новинари
Опрез, у кући постоје
опасне материје
Чувајмо чуло слуха,
ником не прија бука
Спасимо их од
изумирања
Белоглави суп-птица
санитарацПосматрамо их
и уживамо у њиховој

биљне и
животињске врсте
своје околине.
Схвата значај
боравка у природи
за очување здравља
човека.
Прави једноставну
збирку
испресованих
биљака-хербаријум.
Препознаје
најчешће
биљне врсте своје
околине и
разликује јестиво од
нејестивог биља,
као и
неке лековите
биљке.
Препознаје
најчешће
животињске врсте
своје
околине и разликује
њихове трагове.
Развија бригу о
животињама у
свом окружењу и о
својим кућним
љубимцима
Разуме значај
ваздуха за
живи свет
Препознаје
загађиваче ваздуха у
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околини
Дигитална

- Физичко
васпитање
- Лепо писање
- Чувари
природе

активности

песми
Акција: Мали еко
новинари
Акција: Мали еко
новинариАкција.
Еколошки вашар
Акција: Еколошки вашар
Еко забава
Тест: Да ли си еко
грађанинНаучили смо у 4.
разреду

Наставне методе
Метода разговора, метода излагања,
истраживачка, метода писаних радова,
демостративна,
метода писаних радова, илустративна,
кооперативна, метода практичног рада
истраживачка, примена ИКТ

својој
околини. Схвата
значај здравог
(незагађеног)
земљишта
као предуслов за
здравље
животиња и човека.
Прави мали
еколошки
врт.
Зна предност здраве
хране
и њеног
свакодневног
коришћења.
Схвата значај
чистих
незагађених вода за
здравље људи и
животиња.

Начин остваривања програма
Облици рада
фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
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Наставна средства
Слике речних токова, уџбеник, карта света, Бим
пројектор, рачунар, пано са сликама, Уџбеник, 4
саксије или пластичне флаше, обична земља и
земља помешана са компостом, семе биљака и сл.

Народна традиција
Разред
4.
Циљ

Задаци

Теме/области

Предмет
Народна традиција
Циљ наставе народне традиције је остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз
непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа у ширем и ужем смислу.
Стицање елементарног знања о традиционалним облицима транспорта транспортним средствима и њихов значај за
живот људи у селу и граду ;
Упознавање различитих народних музичких инструмената и њихова улога у традиционалној култури;
Упознавање са носиоцима народне традиције (усменим , писменим и материјалним);
Схватање важности чувања и неговања народне традиције.
Исходи
Међупредмет
Укупно Часови
Садржаји
Корелација
не
часова обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
18

1.Традиционални
облици
транспорта и
транспортна
19
средства

1.Разни облици
транспорта
2.Путеви у далекој
прошлости
3. Путници
4.Начин путовања
5.Каравани
6.Кириџије
7.Гостионице , ханови ,
караван –серај
8.Гостопримство
9.У домаћиновој кући
10.Запрега
11.На варошким

-Упоређује
начине
транспорта у
прошлости са
данашњим
начином
транспорта;
-Описује изглед
пута у далекој
прошлости;
-Зна ко су били
путници , зашто
су путовали и н
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Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)

Компетенција
за учење

Српски
језик,Ликовна
култура,Музич
ка
култура,Приро
да и друштво

Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Комуникација
Сарадња

Усмена провера,
ученички радови,
ангажовање ученика
, разговор, квиз,
укрштенице ,
асоцијације, ребуси
, домаћи задаци,
дискусије, ..

улицама (чезе ,
фијакери)
12.Кочијаши
13.Рабаџија
14.Пут широк врата
отворена
15.Како се некада
пловило рекама
16.Прелаз преко реке
17.Добошари
18.Телали –татари
19.Сличица и реч –ето
радости

13
2. Народни
музички
инструменти

12

20.Успаванка
21.Повојница
22.Кршење
23.Кумство

а
који начин су
путовали;
-Описује
караван :
-Зна ко су
кириџије;
-Описује обичаје
за дочек и
испраћај гостију
у прошлости;
-Описује изглед
варошких улица
и превозн а
средства на
њима;
-Разликује
кочијаша од
рабаџије;
-Набраја како се
у прошлости
пловило преко
река;
-Разликује
добошара од
телала и татара;
-Именије коме
се спрема
повојница и
певају
успаванке;
-Разуме обичај и
лепоту и значај
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Српски
језик,Ликовна
култура,Музич
ка
култура,Приро
да и друштво,
Православни

Усмена провера,
ученички радови,
ангажовање ученика
, разговор, квиз,
укрштенице ,
асоцијације, ребуси
, домаћи задаци,

24.Запис
25.Засвирала свирала
26.Гусле
27Косидба
28.Комишање
29.Фрула
30.Искочи сјајна звезда
из златног стола
31. Гајде
32.Весело срце кудељу
преде

4

3.Носиоци
народне
традиције

2

крштења и улогу
кума;
-Зна када су
литије у
његовом месту и
активно
учествује;
-Разликује
музичке
инструменте
(фрула –гуслегајде);
-Разликује
косидбу од
комишања;
-Описује обичаје
везане за свадбу
и свадбена
весеља;

катихизис,
Физичко
васпитање

33.Науке и уметности
Зна науке
које чувају народну
уметности и
Српски
традицију
установе које
језик,Ликовна
34.Друштва која се баве чувају народну
култура,Музич
чувањем и неговањем
традицију и како
ка
народне традиције
се она преноси;
култура,Приро
35.Сређивање етно да и
кутка
друштво,Физич
36.Преношење народне
ко васпитање
традиције (приредба)
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дискусије, ..

Компетенција
за учење
Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Комуникација
Сарадња

Компетенција
за учење
Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Комуникација
Сарадња

Усмена провера, , ,
ученички радови,
ангажовање ученика
, разговор, квиз,
укрштенице ,
асоцијације, домаћи
задаци,дискусије

Наставне методе
Писани радови, разговор (дијалог
,монолог), игровне активности,
илустративна, демонстративна, практични
радови, рад на тексту, ..

Начин остваривања програма
Облици рада
Индивидуални , фронтални , групни , у
пару
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Наставна средства
Уџбеник, свеска ,ЦД,слике, фотографије ,
текстови, народне умотворине, плакат,
пешкир,цвеће, новац, погача, црквени календар,
тестије, чабрица, обрамица, фрула, двојница,
врбове гранчице, лист лука, ручни радови,
народна ношња, географска карта, седло,
штапићи , картон, лепак, маказе, кора бундеве,
алат за кошење, кукуруз у комуши, буклија,
сито , јабука, прстен, бубањ, колаж папир,
честитке , разгледнице,...

5.2. Програм обавезних изборних и изборних предмета у другом циклусу
Пети разред
Обавезни изборни предмети
Верска настава – Православни катихизис
Разред
ПЕТИ
Циљ
Задаци

Теме/Области

1. Увод
2. Религија
и
култура
старог
света
3. Откриве
ње-свет

Предмет
Православни катихизис
ЦИЉ наставе Православног катихизиса у основном и средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни
поглед на свет и живот.
ЗАДАЦИ-ученици треба да:
 Да Бог није напустио свет после греха првог човека;
 Стекну свест о томе да Бог никад не напушта човека ма какав грех он учинио;
 Уоче да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет;
 Уоче сличност у структури старозаветне и новозаветне Цркве.
Укупно Часови
Садржаји
Исходи
Корелације
Међупредмети
Начини
часова
обраде (обавезни/пр
компетенције
праћења/оцењивања
епоручени)
ученика
(време писаних
провера)
36
21
1.Упознавањ
 Моћи да сагледа
Књижевно,
 Компетенциј  Теоријска настава
е садржаја,
садржаје којима ће се
музичко,
а за учење;
се реализује у
програма,
бавити настава
драмско,
учионици;
начина рада
Православног
ликовно
 Комуникациј  Практична настава
катихизиса у току 5.
стваралаштво
а;
се реализује у
Разреда основне школе
ученика,
2.Религија и
Цркви-учешћем у
 Моћи да уочи какво је
 Естетичка
култура
литургијском
његово предзнање из
Одлазак у
компетенциј
старог
сабрању;
света;Човек
градива Православног
Цркву;
а;
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библије
4. Стварањ
е света и
човека
5. Старозав
етна
историја
спасења
6. Закон
Божији
7. Месијанс
ка нада

тражи Бога;
3.Божије
Откривење;
Свето
Писмо
(настанак,по
дела);Откри
вење-свет
библије;
4.Стварање
света;Ствара
ње
човека;Прар
одитељски
грех;Човек
изван
рајског врта;
5.Аврам и
Божији
позив;Исак
и његови
синови;прав
едни
јосиф,Мојси
је;пасха;стар
озаветна
историја
спасења;

катихизиса обрађеног у
претходном циклусу
школовања
 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
 Моћи да разликује
Стари и Нови завет
 Бити подстакнут да се
односи према Библији
као светој књизи

6.На гори
Синају,Десе
т Божијих
заповести;За
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Свечаност у
учионици.

 Одговоран
однос према
природи;
 Решавање
проблема;
 Сарадња.

Непосредно описно
оцењивање ученика
може се вршити кроз:
 Усмено
испитивање;
 Писмено
испитивање;
 Посматрање
понашања ученика

кон божији
како педагог
за Христа;
7.“Земља
меда и
млека“;Цар
Давид;Соло
мон и
јерусалимск
и
храм;Псалм
и
давидови;Ст
арозаветни
пророци;Ме
сијанска
нада;Ми смо
на распусту.
 Моћи да преприча
библијски опис давања
Десет Божијих
заповести Мојсију
 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
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 Моћи да препозна на
слици Ковчег Завета и
Скинију и да у једној
реченици каже шта је
мана
 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
поучних и пророчких
књига

Наставне методе
 дијалошка
 демонстративна
 монолошка
 рад на тексту

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
 индивидуални
 уџбеник
 фронтални
 дидактички материјал
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Изборни предмети
Француски језик
Разред
V
Циљ

Предмет
Француски језик





Задаци


















Успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим
ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
самостално служење књигом као извором сазнања; самостaлно коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);
поштовање према културној баштини и потреба да се она негује и унапређује;
Развијање љубави према страном језику и потребе да се он негује и унапређује;
основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда француског језика;
поступно и систематично упознавање граматике и правописа француског језика;
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима француског језика;
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника,
језичког и стилског израза;
увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног,
истраживачког);
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела
разних жанрова;
упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостaлно коришћење
библиотеке (одељењске, школске, месне);
поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
усвајање основних теоријских и функционanних појмова из позоришне и филмске уметности;
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
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Теме/области

Unité
0 :Destination
francaise
Unité 1: Au
college
Unité 2: Joyeux
anniversaire
Unité 3 :Fetes de
famille
Unité 4 :Loisirs
jeunes
Unité 5: La ville
Unité 6: Une
heure dans le
monde

Укупно
часова

72

Часови
обраде

32

Наставне методе
Монолошка
Дијалошка
Интерактивна
Примена ИКТ
Кооперативна
Рад са текстом

Садржаји
(обавезни/препоручени)

Описни
придеви.неправилни
глаголи
AVOIR,ETRE,ALLER,FA
IRE,VOULOIR,POUVOIR
и PRENDRE. Бројеви до
100.Презент глагола на
–ER.Негација.Присвојни
придеви.Вокабулар на
тему школе,описивања
особа,породичних
празника,ваншколских
активности,оријентације
у простору,транспорта и
заниманња.Блиско
будуће
време.Боје.Императив.
Предлози.Описивање и
представљање.

Исходи
Корелација
Упознаје се са
страним
језиком,правилима
писања и читања
истог.Савладава
грађење и употребу
правилних и
поједимих
неправилних глагола
у презенту,императиву и блиском
будућем времену.
Броји до 100.Усваја
нове појмове у вези
са школом,породичним везама,породичним
празницима,ваншкол
ским активностима,
превозним
средставима,
занимањима.
Саставља кратке
реченице.

историја,
географија,
српски език,
енглески језик,
ликовна
култура,
музичка
култура

Начин остваривања програма
Облици рада
фронтални, индивидуални, рад у групи, рад у
паровима
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Међупредметне
компетенције
Компетенција за
учење
Комуникација
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
Решавање проблема
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском
друштву
Одговоран однос
према здрављу
Одговоран однос
према околини
Естетичка
компетенција

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
Рад и напредовање
ученика се прати на
сваком часу кроз разне
активности- читање,
игре чији је циљ
савладавање вокабулара
или одређене
граматичке јединице,
рад по улогама уз
коришћење креираних
реалних ситуација,
писање кратких
текстова типа писама,
разгледница или
електронске поште,
краће писменеи усмене
провере. Тест (9. недеља,
22. недеља, 29. недеља и
32. недеља).Планирана
су два писмена задатка,
по један у сваком
полугодишту (34.
недеља)

Наставнасредства
Уџбеник (за француски језикза 5. Разред основне
школе, Pixel 1, Data status, Београд), радна свеска (за
француски језикза 5. Разред основне школе, Pixel 1,
Data status, Београд), CD, штампани материјали које
наставник припреми.

Шести разред
Обавезни изборни предмети
Верска настава – Православни катихизис
Разред

Предмет

ШЕСТИ

Православни катихизис

Циљ

ЦИЉ наставе Православног катихизиса у основном и средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на
свет и живот.
ЗАДАЦИ-ученици треба да:
 Уоче да је слобода кључни елеменат у разумевању Тајне Христове;
 Науче да се слобода поистовећује с личношћу, односно да се личност поистовећује с љубављу према другој личности;
 Запазе разлику између приказивања живота Христовог у православној иконографији и западној ренесансној уметности.
Укупн Часови
Садржаји
Исходи
Корелација
Међупредмети
Начин праћења/
о
обраде (обавезни/пре
компетенције
Оцењивања
часова
поручени)
ученика(време
писаних провера)
36
20
1.Упознавање  Моћи да сагледа сдржаје
Књижевно,
 Компетенциј  Теоријска настава
сдржаја,
којима ће се бавити настава
музичко, драмско,
а за учење;
се реализује у
програма,
Православног катихизиса у
ликовно
учионици;
начина рада
току 6. Разреда основне школе стваралаштво
 Естетичка
 Практична
 Моћи да уочи какво је његово ученика;
компетенциј
настава се
2.Историјске
предзнање из градива
а;
реализује у
околности
Православног катихизиса
Одлазак у ЦрквуЦркви-учешћем у
пред долазак
обрађеног у претходном
амбијентална
 Комуникациј
литургијском
Христа;Јевреј
разреду школовања
настава;
а;
сабрању;
ски
 Моћи да каже да су Јевреји
Непосредно описно
ишчекивање
пред долазак Месије били под Свечаност у
 Одговоран
Месије;Свети
Римском окупацијом и да су
учионици.
однос према оцењивање ученика
Јован
међу њима постојале поделе
околини;
може се вршити кроз:
 Усмено
претеча;Прип  Моћи да препозна да су
Јевреји очекивали Месију на
 Решавање
испитивање;
рема света за
долазак Сина
основу старозаветних
проблема;
 Писмено

Задаци

Теме/обла
сти

1. Увод
2. Прип
рема
света
за
долаз
ак
сина
Божиј
ег
3. Увод
у
Нови
завет
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4. Богоч
овек
Исус
Христ
ос
5. Цркв
а
Духа
Свето
га

Божијег;
3.Нови завет
је испуњење
Старог
завета;Новоза
ветни
списи;Јеванђ
елисти;Увод
у Нови завет;
4.Пресвета
БогородицаБлаговести;Б
огородичини
празници;Рођ
ење
Христово;Хр
истос је
Богочовек;Кр
штење
Христово;Хр
истова
чуда;Новозав
етне
заповести и
Беседа на
гори;Христос
пут,истина,ж
ивот;Лазарев
а субота и
Цвети;Тајна
вечера-прва
Литургија;Ст
радање

пророштава
 Моћи да преприча живот
Светог Јована Претече и
Крститеља Господњег и каже
да је он припремао народ за
долазак Христа
 Моћи да доживи врлински
живот и покајање као
припрему за сусрет са
Христом
 Моћи да каже да су Јевреји
пред долазак Месије били под
Римском окупацијом и да су
међу њима постојале поделе
 Моћи да препозна да су
Јевреји очекивали Месију на
основу старозаветних
пророштава
 Моћи да преприча живот
Светог Јована Претече и
Крститеља Господњег и каже
да је он припремао народ за
долазак Христа
 Моћи да доживи врлински
живот и покајање као
припрему за сусрет са
Христом
 Моћи да закључи да је
доласком Исуса Христа Бог
склопио Нови завет са људима
 Моћи да наведе неке од
новозаветних књига и
околности њиховог настанка
 Моћи да пронађе одређени
библијски одељак
 Моћи да каже да се Библија
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 Сарадња

испитивање;
 Посматрање
понашања
ученика

христово;Вас
крсење
Христово;Бог
очовек Исус
Христос;
5.Вазнесење
и
Педесетница;
Црква у
Јерусалиму;П
авле-апостол
незнабожаца;
Прогони
хришћана;Св
ети цар
Константин и
крштење
царства;Цркв
а Духа
Светога;Ми
смо на
распусту.

користи на богослужењима
 Моћи да именује Јеванђелисте
и препозна њихове
иконографске символе
 Бити подстакнут на читање
Светог писма
 Моћи да преприча догађај
Благовести и да препозна да је
то „почетак спасења“
 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 библијски
опис Рођења Христовог
 Моћи да препозна да је
Христос дошао на свет да
сједини Бога и човека
 Моћи да преприча библијски
опис Христовог Крштења,
поста и кушања
 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
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Христа за свој животни узор
 Моћи да преприча догађаје
Васкрсења Лазаревог и Уласка
у Јерусалим
 Моћи да увиди
контрадикторност између
очекивања јеврејског народа
спрам Христове личности
 Моћи да хронолошки наведе
догађаје Страсне седмице
 Моћи да преприча библијски
опис Тајне Вечере и у приносу
хлеба и вина препозна Свету
Литургију
 Моћи да преприча библијски
опис Христовог Страдања и
Васкрсења
 Моћи да кроз тумачење
тропара Христовог Васкрсења
препозна да је Христос
победио смрт и омогућио
свима васкрсење из мртвих
 Моћи да преприча догађаје
Вазнесења 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 њиховог живота
 Моћи да уочи да су у Римском
царству хришћани били
гоњени и наведе неке од
примера мучеништва
 Моћи да објасни значај
доношења Миланског едикта
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 Моћи да усвоји вредност
толеранције међу људима
различитих верских убеђења







Наставне методе
дијалошка
демонстративна
рад на тексту
илустративна
монолошка

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
 индивидуални
 уџбеник
 фронтални
 дидактички материјал
 рад у групама
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Изборни предмети
Француски језик
Разред
VI
Циљ

Предмет
Француски језик





Задаци


















Теме/области

Успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим
ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
самостално служење књигом као извором сазнања; самостaлно коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);
поштовање према културној баштини и потреба да се она негује и унапређује;
Развијање љубави према страном језику и потребе да се он негује и унапређује;
основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда француског језика;
поступно и систематично упознавање граматике и правописа француског језика;
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима француског језика;
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и
стилског израза;
увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног,
истраживачког);
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних
жанрова;
упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостaлно коришћење
библиотеке (одељењске, школске, месне);
поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
усвајање основних теоријских и функционanних појмова из позоришне и филмске уметности;
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;

Укупно

Часови

Садржаји

Исходи

485

Корелација

Међупредметне

Начин

часова

Unité 0:
Communiquons
en français
Unité 1: Passetemps
Unité 2: L’habit
ne fait pas le
moine!
Unité 3: Interdit
aux parents
Unité 4: Quand
on aime, on ne
compte pas
Unité 5: Les
gourmets
Unité 6: Enquête
sur la police
scientifique

72

обраде

26

(обавезни/препору-чени)

Сажети члан. Питање у
негацији. Императив
потврдни и одрични облик.
Повратни глаголи и глаголи
на -oir. Исказивање
сопственог мишљења.
Присвојни придеви. Показни
придеви. Заменице у
функцији директог објекта.
Род придева. Исказивање
припадности. Давање савета.
Предлози за простор.
Прилошка заменица у.
Постављање питања.
Парцијална негација. Passé
composé са avoir. Глаголи на
-ger. Лексика у вези сакућом
и намештајем. Причање о
прошлом дану и
свакодневним обавезама.
Компарација придева. Passé
composé са être. Кондиционал
глагола vouloir. Бројеви од
100 до 1000000. Тражење
информација.
Партитивни члан. Прилошка
заменица en. Глаголи manger,
boire. Безлична конструкција
il faut. Израз avoir besoin de.
Заменице у функцији
директног објекта уз
императив. Речи и изрази у
вези са храном. Исказивање
потребе.
Passé récent; Futur proche.

компетенције

Употреба дате
лексике у
конкретним
ситуацијама
(гардероба,
боје,
намештај...)
Описивање
неког догађаја,
дневне
рутине,...
Умеће тражења
информације.
Употреба
лексике у вези
са храном и
исказивање
потребе.
Приповедање
прошлих
догађаја
употребљавајући прошла
времена,
негацију,
прилошке
заменице,
заменице у
функцији
директног
објекта.
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праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)

Компетенција за
учење
Комуникација
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
Решавање проблема
Сарадња
историја,
географија,
српски језик,
енглески језик,
ликовна култура,
музичка култура

Одговорно учешће у
демократском
друштву
Одговоран однос
према здрављу
Одговоран однос
према околини
Естетичка
компетенција

Рад и напредовање ученика
се прати на сваком часу
кроз разне активностичитање, игре чији је циљ
савладавање вокабулара
или одређене граматичке
јединице, рад по улогама уз
коришћење креираних
реалних ситуација, писање
кратких текстова типа
писама, разгледница или
електронске поште, краће
писмене и усмене провере.
Тест (8. недеља, 21.
недеља, 31. недеља, 37.
недеља). Писмени задатак
(13. недеља, 34. недеља)

Негација passé composéа.
Приповедање различитих
прошлих догађаја.

Наставне методе
Монолошка
Дијалошка
Интерактивна
Примена ИКТ
Кооперативна
Рад са текстом

Начин остваривања програма
Облици рада
фронтални, рад у групи, рад у паровима,
самосталан рад ученика
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Наставна средства
Уџбеник (за француски језик за 6. разред основне школе,
Pixel 2, Data status, Београд), радна свеска (за француски
језик за 6. разред основне школе, Pixel 2, Data status,
Београд), CD, интернет, фотографије, разни предмети
штампани материјали које наставник припреми.

Цртање, сликање и вајање
Разред - Шести
Циљ

Предмет - Цртање, сликање и вајање
Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче разој и практичних и теоријских знања ученика
која су важна за њихово слободно, спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената у области: цртања, сликања, вајања,
графике, примењених уметности и визуелних комуникација, а у циљу њиховог креативног мишљења.

Задаци

Задаци ове изборне наставе су да подстичу ученике на савладавање технолошких поступака ликовног рада у оквиру одређених
средстава и медија, да их мотивишу на упознавање основних елемената и закономерности ликовног језика, да развијају способности
за опажање квалитета свих ликовних елемената-линија,облика,боје, да стварају услове да ученици на часовима у процесу
реализације садржаја користе различите технике и средства и да креативним изражавањем боље упознају њихова визуелна и
ликовна својства, да развија способост ученика за визуелно памћење, за повезивање опажених информација као основе увођења у
креативно визуелно мишљење, да развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а примењују у
раду и животу, да развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање, ствара услове да се упознавањем ликовних
уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве, омогућава разумевање позитивног емоционалног става према
вредностима израженим у делима различитих подручја уметности и развија способности за препознавање основних својстава
традиционалне, модерне и савремене уметности.
Начин праћења
Укупно
Часови
Садржаји
Исходи
Корелација Међупредметне
оцењивања
часова
обраде
(обавезни/препоручени)
компетенције

Теме/области

ученика (*Време
писаних провера

1.
Цртање

12

4
Тачка ,линија, смер
,Слободан ритам маса и
волумена, бојених мрља,
линија, светлина,
Компоновање основних
тродимензионалних
облика, Компоновање
више ритмичких целина у
простору ( употребни
премети)

-препознаје и разликује
различите врсте и својства
линија
-експериментише са различитим
врстама смерова за добијање
задатих композиција
-прави композиције користећи
слободан ритам маса и волумена
-препознаје слободно ритмичко
компоновање
-израђује паное користећи
калиграфију
-слободно компонује основне
тродимензионалне облике
различитим врстама линија при
реализацији идеје и стварању
линеарне композиције
-компонује више ритмичких
целина користећи употребне
предмете у просторну целину
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-билогија,
математика,
историја,
музичко,
српски

-компетенција за
учење;
-одговорно учешће
у демографском
друштву;
-естетичка
компетенција
-комуникација;
-одговоран однос
према околини;
-одговоран однос
према здрављу;
-рад са подацима и
информацијама;
-решавање
проблема;
-сарадња,
-дигитална
компетенција

-усмено излагање
-процена естетске
вредности радова
-израда ученичких
радова
(цртежи, слике,
колажи, панои,
минијатуре,
илустрације)

2.
Сликање

3.
Вајање

12

4
Хроматски и ахроматски
скуп, Интензивне( јарке
боје) и боје ослабњеног
интензитета (замућене
боје), Топле и хладне боје,
Визуелно споразумевање,
Пантомима,говор тела,
Фотографија,филм,амбијен
т,сценски простор

12

4

Наставне методе
Монолошко-дијалосшка, демонстративна,
индивидуална, илустративна

Тактилне вредности
површине и облика,
Чврста и мека форма,
Моделовање
геометријских и
неправилних форми,
Конвексна и конкавна
форма, Односи маса и
волумена

-препознаје, разликује и користи
различита својства сликарских
материјала и подлога
-објашњава и класификује
хроматски и ахроматски скуп
-експериментише са
интензивним и бојама
ослабљеног интензитета
различитим у изради одређеног
задатка
-повезује топле и хладне боје у
једну копозицију при чему
ствара ритмиички однос облика
и боја на свом раду
-Визуелно се споразумева
-користи стечено знање
сликарских техника при изради
фотографија, сценографије,
филма
- разликује и класификује
различите врсте вајарског
материјала( глина, пластелин,
гипс..)
-изводи одређене чврсте и меке
форме уз помоћ различитих
вајарских материјала
-моделује геометријске и
неправилне форме у једну
просторну целину
-израђује тродимензионалне
облике у простору
-експериментише са конкавним
и конвексним облицима, прави
копмозиција пропорционалних
односа маса и волумена
-резимира стечено знање и
задате облике

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, индивидуални, рад у пару,
групно
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-математика,
српски,
музичко,
билогија,
техничко,
географија

Српски,
музичко,
историја,
математика,
физичко,
биологија,
техничко,
географија

-1.компетенција за
учење;
-4.комуникација;
-6.одговоран однос
према здрављу;
-8.рад са подацима
и информацијама;
-9.решавање
проблема;
-10.сарадња,
-11.дигитална
компетенција.

Усмено:
-излагање
самосталног или
групног
рада,учешће у
дискусији

-1.компетенција за
учење;
-2. одговорно
учешће у
демографском
друштву;
-3.естетичка
компетенција
-4.комуникација;
-5.одговоран однос
према околини;
-6.одговоран однос
-9.решавање
проблема;
-10.сарадња,
-11.дигитална
компетенција

Усмено:
-излагање
самосталног или
групног
рада,учешће у
дискусији

-процена естетске
вредности радова
-практични радови
(цртежи, слике,
колажи, објекти,
фотографије,
сценографије)

-процена естетске
вредности радова
-ученички радови:
цртежи, скице,
вајарски радови

Наставна средства
Уџбеник, блок, прибор (цртачки,сликарски, вајарски),
репродукције

Хор и оркестар
Разред
Шести
Циљ

Задаци

Теме/области

1.
ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Предмет
Хор и оркестар
Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за
музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа
да код ученика развија музичке способности и жељу за активним
музицирањем/певањем и суделовањем у школским ансамблима;
да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање;
да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за
разумевање музичких порука;
да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење,
слушање, истраживање и стварање музике);
да развија критичко мишљење
Укупно
часова

20

Часови
обраде

Садржаји
(обавезни/
препоручени)

5

-Певање
-Свирање
-Основе музичке
писмености
-Обрада канона
-Песме наших и страних
композитора
-извођеље песме на
ритмичким
инструментима
-Извођење песме на
мелодијским
инструментима
-Цела нота,половина
ноте,осмина и
шеснаестина
-Група одговарајућих
пауза

Исходи
-Пева по слуху
-Пева по нотном тексту
-Пева песме народне
,уметничке, дечје и
староградске
-Свира на жељеном
инструменту
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Корелација

-Српски
језик
-Историја
-Музичка
култура

Међупредметне
компетенције

Компетенција
за учење
Естетичка
Комуникација
Сарадња

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)

Вреднују се све активности
ученика(
певање,свирање,сарадња,т
имски рад)

2.
СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

3.
СТВАРАЊЕ
МУЗИКЕ

10

6

2

2

Наставне методе
- Монолошка
- Дијалошка
- Демонстративна
- Метода практичних радова
- Рад на тексту
- Истраживачка

-ф-дур,Ц-дур,Д-мол
лествица
-Слушање вокалних
композиција
-Слушање вокалноинструменталних
композиција
-Слушање
инструменталних
композиција наших и
страних композитора
-Соло и хорске песме уз
основне информације о
делу и композитору
-Развијање музичке
креативности
-Импровизација
компоновања на
доступним
инструментима
-Стварање дечје музике

-Препознаје звук
инструмента
-Упознаје звук
инструмента
-Описује изглед
инструмента
-Пажљиво слуша музику

-Смишља мелодију на
задати текст
-Свира на доступним
инструментима
-Развија стваралачке
способности стварајући
дечију музику

Начин остваривања програма
Облици рада
- Фронтални
- Индивидуални
- Рад у пару
- Групни рад
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-Српски
језик
-Музичка
култура
-Ликовна
култура

-Музичка
култура
-Ликовна
култура
-Историја

Компетенција за
учење
Естетичка

Вреднују се све активности
ученика(Пажљиво
слушање
музике,препознавање
инструмента,опис
инструмента,основне
информације о
композитору)

Компетенција За
учење
Естетичка

Вреднују се све активности
ученика(Креативност,досе
тљивост, истаживачки рад)

Наставна средства
-Диригентске палице
-Дечји инструменти
-Клавир
-Синтисајзер
-Хармоника
-Даире
-Тријанг

Седми разред
Обавезни изборни предмети
Верска настава - Православни катихизис
Разред

Предмет

СЕДМИ

Православни катихизис

Циљ

ЦИЉ наставе Православног катихизиса у основном и средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед
на свет и живот.
ЗАДАЦИ-уценици треба да:
 Запазе да природа не постоји без личности;
 Науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу;
 Уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као личности у онтолошком смислу;
 Запазе да се код створених бића, тј ккод људи, слобода може изразити и као негација, што није случај у Богу јер све што
постоји израз је Божије слободе, љубави;
 Запазе да је слобода Божија онтолошка, и да се изражава само као љубав према другој личности;
 Запазе разлику између иконографског приказивања Св. Тројице у православној и римокатоличкој традицији.
Укупно Часови
Садржаји
Исходи
Корелација
Међупредмети
Начин праћења/
часова
обраде (обавезни/пре
компетенције
Оцењивања
поручени)
ученика(време писаних
провера)
36
21
.Упознавање  Моћи да сагледа садржаје
Књижевно,
 Компетенциј  Теоријска настава се
садржаја,прог
којима ће се бавити настава музичко,
а за учење;
реализује у учионици;
рама и
Православног катихизиса у драмско,
 Практична настава се
начина рада;
току 7. Разреда основне
ликовно
 Естетичка
реализује у Црквишколе
стваралаштво
компетенциј
учешћем у
2.Процес
 Моћи да уочи какво је
ученика;
а;
литургијском сабрању
сазнавања;Ли
његово предзнање из
чносно
градива Православног
Амбијентална  Комуникациј Непосредно описно
познање;Поз
катихизиса обрађеног у
наставаа;
оцењивање ученика може
нање
претходном разреду
одлазак у
се вршити кроз:
Бога;Бог је
школовања
Цркву;
 Одговоран
 Усмено испитиваењ;
један али
 Моћи да уочи да су знање и
однос према  Писмено испитивање;

Задаци

Теме/обла
сти

1. Увод
2. Богоп
ознањ
е
3. Једин
ство
Цркв
е
Христ
ове
4. Свето
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тајин
ски
живот
Цркв
е
5. Српс
ка
Цркв
а кроз
веков
е

није
сам;Богопозн
ање;
3.Сабори као
израз
јединства
Цркве;Васељ
енски
сабори;Симв
ол
вере;Богочов
ек
христос;једин
ство цркве
Христове;
4.Светотајинс
ки Живот
Цркве;Света
Литургијасветајна
Цркве;Свете
тајне
Крштења и
Миропомаза
ња;Света
тајна
Исповести;св
ета тајна
Брака;монаш
ка
заједница,све
та тајна
Рукоположењ
а;Молитвосл

















учење важни у његовом
животу
Моћи да кроз примере из
личног искуства уочи да
једино онај кога заволимо
за нас постаје личностнепоновљиви 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
љубави коју исказује према
својим ближњима
Бити подстакнут на
одговорније обликовање
заједничког живота са
другима
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
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Свечаност у
учионици.

околини;
 Одговоран
однос према
здрављу;
 Решавање
проблема;
 Сарадња.

 Посматрање
понашања ученика.

овља
цркве;Светот
ајински
живот цркве;
5.Света браћа
Кирило и
Методије;Све
ти сава;Срби
светитељи;Кр
сна Слава и
обичаји;Српс
ка црквена
баштина;српс
ка Црква кроз
векове;Богоп
ознање,
јединство
Цркве и
светотајинск
и живот.

 Знати да се Символ вере
изговара на Крштењу и
Литургији
 Моћи да увиди да Црква
Светим Тајнама повезује
човека са Богом у
најважнијим моментима
његовог живота (рођење и
духовно рођење-Крштење,
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
 Бити подстакнут да на
покајање гледа као на
промену начина жживота
 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
 Моћи да у
молитвословљима уочи
важност природних
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Наставне методе
дијалошка
монолошка
демонстративна
рад на тексту

елемената (вода, грожђе,
жито, светлост...)
Бити подстакнут на
учествовање у
светотајинском животу
Цркве
Моћи да објасни
просветитељску улогу и
значај Светога саве за
српски народ
Бити подстакнут да доживи
српске светитеље као
учитеље хришћанских
врлина
Моћи да препозна
неговање српских
православних обичаја као
начин преношења искуства
вере и прослављања Бога и
светитеља
Моћи да препозна
евхаристијску симболику у
елементима Крсне славе
Бити подстакнут да
прослављање крсне Славе
везује за Литургију

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
 индивидуални
 уџбеник
 фронтални
 дидактички материјал
 рад у групи
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Грађанско васпитање
Разред
VII
Циљ

Задаци

Теме/области

1. Увод

2. Грађанин

Предмет
Грађанско васпитање
Кроз активности и вежбе обезбедити усвајање знања, вештина и компетенција неопходних за развијање
аутономних одговора на друштвена и етичка питања, као и изградити свест о правима и одговорностима,
вредносним нормама и правилима понашања која су кључна за активну улогу у друштвеном животу своје
заједнице.
- разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт
- схватање историјског развоја грађанских права и слобода
- упознавање са карактеристикама активног грађанина
- разумевање улоге детета коа активног грађанина
- упознавање са начинима развијања грађанске одговорности
- разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција
- разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштвеној средини
- разумевање неопходности постојања власти, нарочито ограничене власти
- упознавање са институцијом ђачког парламента
Начин
праћења/оцењива
Укупно
Садржаји
Међупредметне
Исходи
Корелација
ња ученика
часова
(обавезни/препоручени)
компетенције
(*Време писаних
провера)
- поглед уназад – подсећање
- компетенција за
- зна основне
- учешће у
на садржаје програма
2
учење
теме које ће
дискусији
грађанског васпитања за 5. и
разрађивати
- српски језик - одговорно
и раду
6. разред
учешће
у
током школске
- историја
- израда
- представљање циљева,
године
демократском
пано и
задатака, садржаја и метода
друштву
информатика
постер
рада
-комуникација
- зна концепте:
- ликовна
презентац
- грађанин и политика у
19
грађанина и
рад
са
подацима
култура
ија
прошлости
одговорност
и информацијама
- процена
- грађанин и политика у
грађанина, улогу
- решавање
учешћа у
садашњости – појмови
детета као
проблема
раду у
политика и грађанин у
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савременом друштву
- одговоран и активан
грађанин – знања, вештине,
особине
- одговоран и активан
грађанин –вредности и
понашање одговорног и
активног грађанина
- дете као грађанин –
Конвенција о правима детета
- деца и одрасли као грађани –
сличности и разлике
- породица, школа, локална
заједница, држава - заједнице
у којима живимо
- права - права појединца и
опште добро
- одговорност – индивидуалнa
(моралне вредности)
- одговорност – грађанскa
(информисаност, поштовање
закона, бирачко право,
покретање иницијатива...)
- начини развијања грађанске
одговорности:
институционални и
ванинституционални
- волонтерски покрет - појам
и значај волонтерског покрета
- вредности на којима почива
волонтаризам (солидарност,
емпатија, алтруизам...)
- избор волонтерских акција и
израда плана за њихово
извођење
- извођење волонтерске акције
- анализа успешности
волонтерске акције

грађанина,
појединачно и
опште добро,
волонтерски рад
и акције

- схвата појам и
историјски
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- сарадња
- дигитална
компетенција

-

пару и
групи
израда
презентац
ија

3. Држава и
власт

4. Ђачки
парламент и
иницијатива

5. Завршни део

7

5

3

- власт - неопходност
постојања власти
- власт ограничена/неограничена
власт; владавина
појединца/владавина закона
- непосредна и представничка
демократија
- Нивои власти (локални,
покрајински и републички)
- Подела власти
(законодавна, извршна и
судска)

- ђачки парламент – место и
улога ђачког парламента
- начин функционисања
ђачког парламента
- иницијатива – припрема
упитника за процену
успешности ђачког
парламента
- иницијатива – извештавање
о успешности рада
парламента
- Иницијатива – избор тема
којима би се могао бавити
парламент
- речник - израда речника
кључних појмова
- шта носим са собом? вредновање корисности
стечених знања и вештина

развитак државе
и институција
државе,
неопходност
постојања
власти и
важност
постојања
ограничене
власти
- предлаже
прикладне теме
за ученички
парламент,
познају закон и
одредбе које су у
вези са
ученичким
парламентом и
начином
функционисања
истог
-разуме кључне
појмове који су
рађени и праве
речник кључних
појмова
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Наставне методе
-

монолошка
дијалошка
метод практичних радова
метод писаних и илустративних
радова
метод демонстрације
примена ИКТ

-

Начин остваривања програма
Облици рада
рад у пару
индивидуални
фронтални
групни
радионица
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-

Наставна средства
папир
фломастери
стикери
анкетни листићи
филмови
картице дечијих права
панои
рачунар
пројектор

Изборни предмети
Француски језик
Разред
VII
Циљ

Предмет
Француски језик





Задаци


















Успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим
ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
самостално служење књигом као извором сазнања; самостaлно коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);
поштовање према културној баштини и потреба да се она негује и унапређује;
Развијање љубави према страном језику и потребе да се он негује и унапређује;
основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда француског језика;
поступно и систематично упознавање граматике и правописа француског језика;
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима француског језика;
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког
и стилског израза;
увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног,
истраживачког);
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних
жанрова;
упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостaлно коришћење
библиотеке (одељењске, школске, месне);
поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
усвајање основних теоријских и функционanних појмова из позоришне и филмске уметности;
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
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Исходи
Укупн
о
часова

Теме/област
и

Unité 0:
Apprends avec
les autres
Unité 1: Reste
en forme
Unité 2: Profite
de tes loisirs
Unité 3: Prépare
l’avenir
Unité 4: Partage
des informations

72

Часов
и
обраде

20

Unité 5:
Affirme-toi
Unité 6: Voyage
dans un pays
francophone

Наставне методе
Монолошка
Дијалошка
Интерактивна
Примена ИКТ
Кооперативна
Рад са текстом

Садржаји
(обавезни/препоручени
)

Повратни глаголи. Именске
допуне. Речи и изрази у вези са
здрављем.
Passé récent, futur proche, présent
progressif. Релативне реченице.
Проширење вокабулара речима у
вези са телевизијом и музиком.
Будућа времена. Изражавање
циља. Изражавање потребе.
Компаратив и суперлатив.
Професионална будућност.
Изражавање става за и против.
Имперфекат. Трајање радње у
прошлости. Кондиционал.
Неодређене заменице. Изражавање
жеље.
Узрок и последица. Описивање и
приповедање.

Корелација
Правилна употрба
повратних глагола,
ученик описује своју
дневну рутину.
Саопштава шта га
боли. Раликује
времена и правилно
их употребљава
смештајући дату
радњу у блиску
прошлост или блиску
будућност. Исказује
потребу, жељу, циљ,
став за и против.
Исказује узрок и
последицу. Исказује
свој став о музици и
телевизији. Описује и
прича неки догађај
користећи прошла
времена. Упоређује
придеве и прилоге
према степену јачине.

Међупредметне
компетенције
Компетенција за учење
Комуникација
Рад са подацима и
информацијама

историја,
географија,
српски језик,
енглески
језик,
ликовна
култура,
музичка
култура

Дигитална
Решавање проблема
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском друштву
Одговоран однос према
околини
Естетичка компетенција

Начин остваривања програма
Облици рада
фронтални, индивидуални, рад у групи, рад у
паровима, самосталан рад ученика
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Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
Рад и напредовање
ученика се прати на
сваком часу кроз разне
активности- читање, игре
чији је циљ савладавање
вокабулара или одређене
граматичке јединице, рад
по улогама уз коришћење
креираних реалних
ситуација, писање
кратких текстова типа
писама, разгледница или
електронске поште, краће
писмене и усмене провере .
Тест (октобар,
март).Планирана су два
писмена задатка, по један
у сваком полугодишту
(новембар, април)

Наставна средства
Уџбеник (за француски језик за 7. разред основне школе,
Pixel 3, Data status, Београд), радна свеска (за француски
језик за 7. разред основне школе, Pixel 3, Data status,
Београд), CD, штампани материјали које наставник
припреми.

Изабрани спорт
Разред

Предмет

7

Физичко васпитање-изборни спорт

Циљ
Задаци

Задовољење основних потреба за кретањем ,игром и такмичењем
Развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких достигнућа и доживљавању личног успеха
Исходи

Теме/области

Рукомет

Укупно
часова

12

Садржаји
Часови
обраде (обавезни/препоручени)

3

-вежбе за развој
основне технике и
тактике у току игревођење,додавање,шут
на гол,трокорак и
основна
правила/системи
одбране, голманска
техника

Корелација

-користи
једноставне и
сложена
кретања и
додавања у
спорту примењује
основна
правила
-учествује на
такмичењима
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Међупредметне
компетенције

-компетенција
за целоживотно
учење
Математик
-одговоран
а,
однос према
Биологија, здрављу
Географија -за животно
учење
,
-сарадња
Историја
-дигитална
компетенција

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
- евиденциони картон
-самооцењивање
-праћење и евидентирање
секција, такмичења,
ваншколских и
ваннаставних активности
- активности ученика
-поштовање правила –
фер

Кошарка

Одбојка

12

12

4

4

-вежбе за развој
основне технике и
тактике у току игревођење, додавање, шут,
скок шут,
двокорак/полагање,
пивотирање, ролинг

-одбијање лопте
прстима и чекићем
испред и изнад главе,
доњи чеони сервисосновна правила-дупла,
ношена и
пец/смеч,горњи чеони
сервис,скок
сервис,ротације

- Води лопту,
додаје, шутира
- Изводи
двокорак

- Одбија лопту
прстима и
чекићем
- Сервира
- Зна и
примењује
основна
правила: дупла
ношена и
пец/смеч
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-компетенција
за целоживотно
учење
-одговоран
однос према
здрављу
-за животно
учење
-сарадња
-дигитална
компетенција
-компетенција
за целоживотно
учење
-одговоран
однос према
здрављу
-за животно
учење
-сарадња
-дигитална
компетенција

- евиденциони картон
-самооцењивање
-праћење и евидентирање
секција, такмичења,
ваншколских и
ваннаставних активности
- активности ученика
-поштовање правила –
фер

- евиденциони картон
-самооцењивање
-праћење и евидентирање
секција, такмичења,
ваншколских и
ваннаставних активности
- активности ученика

-поштовање правила –
фер

Начин остваривања програма
Наставне методе

Облици рада

Наставна средства

Метод демонстрације,практичног вежбања Фронтални, групни, индивидуални, у пару, Лопте,клупе,мрежа,голови,кош, пиштаљка
,усмено излагање, разговор
комбиновани
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Информатика и рачунарство

РЕДНИ БРОЈ

Разред
Седми (7)

1.

Предмет
Информатика и рачунарство
Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну, језичку и информатичку писменост и да напредују ка
реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,
Циљ
да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да
се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу.
 Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства сврха, циљеви и
задаци образовања, као и циљеви наставе информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани.
Задаци
 Упознавање основних појмова из информатике и рачунарства.
 Развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду.
 Подстицање креативног рада са рачунаром.
 Оспособљавање за рад на рачунару.
Теме/област Укупн Часов
Садржаји
Исходи
Корелација
Међупредметне
Начин праћења/
и
о
и
компетенције
оцењивања ученика
часова обраде

Појам електронских
 користи
 Компетенција
 Усмена
комуникација,
рачунар у
 Техничко и
за учење
провера
информатичк
безбедност.
области
 Комуникација
 Практична
информација
о образовање
провера

Инстант порука Рад са подацима
и
БЛОГ
 Техника и
и
 Израда
комуникација
технологија

Форум-појам
вежби на
информацијама
 користи
дискусије
 Математика
рачунару
 Сарадња
интернет
икоментара
 Енглески
 Групни
 Дигитална
 зна

Видео
језик
компетенција
пројекти
6
3
Интернет
опасности
конференција-учење
којима је
на даљину
изложен на

Дигитална
интернету
библиотека



2.

Обрада
звука

4

1



Формати звучних
записа
Снимање и обрада
гласа и звукова
Обрада звучног
сигнала



зна основне
формате звучних
записа и оне који
се најчешће
користе као и
њихове
предности и
недостатке у
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Техничко и
информатичк
о образовање
Техника и
технологија
Математика
Музичка








Компетенција
за учење
Комуникација
Рад са подацима
и
информацијама
Сарадња
Дигитална







Усмена
провера
Практична
провера
Израда
вежби на
рачунару
Групни





3.

Обрада
видео записа

6

2





Како направити
„филм“, камерарачунар
Монтажа-едитовање
Додавање говора
снимку
Конвертовање видео
формата
Систематизација и
утврђивање градива
Појам и структура
презентације

поређењу са
другима
 врши конверзију
између
различитих
формата, сниме
и обраде глас и
ураде аудио
монтажу

зна основне
елементе
уређаја за
снимање
звука као и
начин
пребацивања
звука са
уређаја на
рачунар

обрађују звук
у аудио
програмима
као што су:
Audacity,
Adobe
Audition,
Sound Forge

користи
програме
намењене за
снимање и
обраду видео
записа











самостално
израђују
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култура
Енглески
језик

Техничко и
информатичк
о образовање
Техника и
технологија
Математика
Енглески
језик

Техничко и

компетенција










пројекти

Компетенција
за учење
Комуникација
Рад са подацима
и
информацијама
Сарадња
Дигитална
компетенција



Компетенција
за учење








Усмена
провера
Практична
провера
Израда
вежби на
рачунару
Групни
пројекти
Усмена
провера




4.

Израда
презентациј
а (Power
Point)



10

5








5.

Цртање и
графички
дизајн
(Inkscape)

10

3








Дизајн и готови
шаблони
Рад са текстом,
сликама и објектима
Постављање ефеката
Повезивање слајдова
унутар презентације
Самостална израда
презентације
Препоруке за
успешну
презентацију
Графика и графички
дизајн
Програм Inkscape
Креирање облика
Тродимензионални
облик
Бојење
Рад са облицима
Текст
Путање
Слојеви и конектори
Систематизација и
утврђивање

мултимедија
лне
презентације










обучен за
коришћење
програма за
цртање и
графички
дизајн
користи
образовни
софтвер








информатичк
о образовање
Техника и
технологија
Математика
Ликовна
култура
Енглески
језик

Техничко и
информатичк
о образовање
Техника и
технологија
Математика
Ликовна
култура
Енглески
језик














Комуникација
Рад са подацима
и
информацијама
Сарадња
Дигитална
компетенција



Компетенција
за учење
Комуникација
Рад са подацима
и
информацијама
Сарадња
Дигитална
компетенција



Начини остваривања програма
Наставне методе
 Монолошка
 Дијалошка
 Демонстративна
 Метода
практичних радова
 Текстуална
 Примена ИКТ

Облици рада





Фронтални
Индивидуални
Групни
Рад у пару
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Наставна средства
Уџбеник
Рачунар
Пројектор
Интерактивна табла
Штампани материјал
Мултимедијални уређаји










Практична
провера
Израда
вежби на
рачунару
Групни
пројекти

Усмена
провера
Практична
провера
Израда
вежби на
рачунару
Групни
пројекти

Осми разред
Обавезни изборни предмети
Верска настава – православни катихизис
Разред

Предмет

ОСМИ

Православни катихизис

Циљ

ЦИЉ наставе Православног катихизиса у основном и средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед
на свет и живот.
ЗАДАЦИ-ученици треба да:
 Стекну свест о томе да је личност заједница слободе с другом личношћу;
 Буду свесни разлике између природе и личност;
 Запазе да је личност носилац постојања природе;
 Уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између једног и многих
Укупн Часови
Садржаји
Исходи
Корелација
Међупредмети
Начин праћења/
о
обраде (обавезни/преп
компетенције
Оцењивања
часова
оручени)
ученика(време
писаних провера)
 Компетенција за
 Теоријска
34
21
1.Упознавање
 Моћи да сагледа сдржаје
Књижевно,
садржаја,програ
којима ће се бавити настава музичко,
учење;
настава се
ма и начина
Православног катихизиса у драмско,
реализује у
рада
току 8. Разреда основне
ликовно
 Естетичка
учионици;
школе
стваралаштво
компетенција;
 Практична
 Моћи да уочи какво је
ученика;
настава се
2.Човек је
икона Божија и
његово предзнање из
 Комуникација;
реализује у
свештеник
градива Православног
Одлазак у
Црквикатихизиса обрађеног у
Цркву Одговоран однос
учешћем у
твари;Хришћан
претходном разреду
амбијентална
према природи;
ско схватање
литургијском
школовања
настава;
сабрању;
личности;Грех
као промашај
 Моћи да увиди да је човек
 Одговоран однос
икона Божија јер је
Ученичко
према здрављу;
човековог
Непосредно
слободна личност и да је
истраживање;
назначења;Нов
описно оцењивање
служба човекова да буде
 Решавање
ученика може се
озаветне

Задаци

Теме/области

1. Увод
2. Човек је
икона
Божија
3. Подвиж
ничкоевхарис
тијски
етос
4. Литурги
ја
5. Царство
Божије
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заповести
Божије;слобода
и љубав у
хришћанском
етосу;Човек је
икона Божија;




3.Хришћански
подвиг;Подвизи
Светитеља;Пос
т;Хришћанске
врлине;Евхарис
тијски поглед
на
свет;Подвижни
чкоевхаристијски
етос;



4.Молитвалична и
саборна;Црква
је тело
Христово;Божа
нствена
Литургија (опис
тока
Литургије);Лит
ургијски
простор
(делови
храма);Освећењ
е
времена;Литург
ија;














спона између Бога и света
Бити подстакнут да
учествује у литургијској
заједници
Моћи да сагледа грех као
промашај људског
назначења
Моћи да разликује слободу
од самовоље
Моћи да увиди да човек
може бити роб својих
лоших особина и навика
Бити подстакнут да увиди
вредност ближњега у
сопственом животу
Моћи да усвоји став да
једино кроз љубав човек
може превазићи конфликт
Моћи да вреднује своје
поступке на основу
Христових заповести о
љубави
Моћи да увиди да је подвиг
начин живота у Цркви
Моћи да препозна
различите подвиге као
путеве који воде ка истом
циљу
Мочи да објасни кад и како
се пости
Моћи да увиди смисао и
значај поста
Бити подстакнут на пост и
молитву као начин служења
Богу
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Настава може да
се изведе у
природи

проблема;
 Сарадња.

вршити кроз:
 Усмено
испитивање;
 Писмено
испитивање;
 Посматрање
понашања
ученика;

5.Царство
Божије-циљ
стварања;Живо
т будућег
века;Сведоци
Царства
божијег;Обоже
ње-циљ
хришћанског
живота;Знаци
присуства
царства
Божијег у овом
свету (Чуда,
мошти);Иконапрозор у
вечност;царств
о Божије;Ми
будући
средњошколци.

 Бити подстакнут да развија
хришћанске врлине
 Бити подстакнут да се
критички односи према
својим поступцима
 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 објасни значење
речи Литургија и
Евхаристија
 Моћи да однос међу
члановима Цркве пореди са
повезаношћу удова у
људском телу
 Моћи да препозна неке од
елемената Литургије
 Моћи да увиди да Молитва
Госпдња има литургијску
основу
 Моћи да наведе најважније
делове храма и препозна
њихову богослужбену
намену
 Моћи даименује нека
богослужења и да зна да
постоји покретни и
непокретни празници
 Бити подстакнут да
активније учествује у
богослужењима
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 Моћи да објасни да је Бог
створио човека као
сарадника на делу спасења
 Моћи да препозна да је
Литургија икона Царства
Божијег
 Бити подстакнут да
активније учествује у
Светој Литургији
 Моћи да преприча догађај
Преображења Господњег
 Моћи да повеже појмове
светости и обожења са
дејством Светога Духа
 Моћи да препозна да је
предокус Царства Божијег
присутан у моштима,
чудотворним иконама,
исцељењима
 Моћи да препозна икону
као символ Царства Божијег
 Бити подстакнут да на
правилан начин изражава
поштовање према
хришћанским светињама.






Наставне методе
дијалошка
монолошка
демонстративна
рад на тексту

Начин остваривања програма
Облици рада
Наставна средства
 индивидуални
 уџбеник
 фронтални
 дидактички материјал
 рад у групи
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Грађанско васпитање
Разред
VIII

Циљ

Задаци

Теме/области

Предмет
Грађанско васпитање
Кроз активности и вежбе обезбедити усвајање знања, вештина и компетенција неопходних за развијање
аутономних одговора на друштвена и етичка питања, као и изградити свест о правима и одговорностима,
вредносним нормама и правилима понашања која су кључна за активну улогу у друштвеном животу своје
заједнице.
- разумевање универзалности дечијих права
- стицање знања о узроцима различите оставрености концепта људских права
- подстицање критичког односа према појави злоупотребе дечијих права
- упознавање са неопходним условима за остварење дечијих права
- упознавање са значајем међународних и домаћих организација које се баве правима и заштитом права детета
- разумевање улоге медија у савременом друштву
-унапређење вештина критичког разматрања информација добијених путем медија

Укупно
часова

Садржаји
(обавезни/препоручени)
- поглед уназад – подсећање

6. Увод

2

на садржаје програма
грађанског васпитања за 5, 6.
и 7. разред
- представљање циљева,
задатака, садржаја и метода
рада

- положај детета у друштву –

Исходи
- зна основне
теме које ће
разрађивати
током школске
године
- разуме
одговорност
државе у очувању
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Корелација

Међупредметне
компетенције

- српски језик
- историја
информатика
- ликовна
култура

- компетенција за
учење
- одговорно
учешће у
демократском
друштву
-комуникација
- рад са подацима
и информацијама

Начин
праћења/оцењива
ња ученика
(*Време писаних
провера)
- учешће у
дискусији
и раду
- израда
пано и
постер
презентаци
ја
- процена

7. Деца у
савременом
свету

18

место, улога и одговорност
државе, друштва, породице и
детета
- универзалност људских
права и права детета
- чиниоци који утичу на
оствареност дечијих права
- примери злоупотребе права
детета
- примери који показују
начине којима се обезбеђују
услови за остваривање
најбољег интереса деце –
једнаке могућности за све
- међународне организације
које се баве унапређивањем
положаја деце и заштитом
њихових интереса
- положај деце у Србији
- анализа положаја деце у
Србији
- установе које се баве
унапређивањем положаја деце
и заштитом њихових интереса
- Пријатељи деце Србије
- Центар за права детета
- Наша Србија
- Црвени крст Србије
- Компетенције деце значајне
за укључивање и активности
које доприносе побољшању
положаја деце у друштву
- особине, знања и вештине
детета које су од значаја за
преузимање активне улоге у
друштву
- активности за унапређивање
положаја деце у Србији
- разматрање предлога
ученика и упућивање

породице и
друштва, у
очувању/злоупотр
еби права детета
- набраја
међународне и
домаће
организације које
унапређују
положај деце
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- решавање
проблема
- сарадња
- дигитална
компетенција

учешћа у
раду у пару
и групи

иницијатива и одабраних
предлога одговарајућим
установама

8. Медији у
савременом
друштву

9. Евалуација

11

3

- медији у савременом
друштву
- место, улога и значај медија
- разумевање и тумачење
медијских порука
- медији као извор
информација, злоупотреба
информација
- селекција информација,
веродостојност информација
- утицај тачке гледишта на
објективност информација
- деца и медији
- улога медија у стварању
слике о положају деце у
друштву
- учешће деце у медијима –
могућности и начини
- анализа одабраног домаћег
медија (ТВ, радио, интернет,
дневне или недељне новине...)
- разматрање предлога
ученика о представљању деце
у анализираном медију

- чита медијске
поруке, схвата
улогу
информација и
препознају
медијску
манипулацију

- набраја и разуме
значај свих тема
које су радили
током школске
године

- шта носим са собом?
- размена ученичких
искустава о активностима
реализованим на часовима
грађанског васпитања
- вредновање корисности
стечених знања и вештина
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Наставне методе
-

монолошка
дијалошка
метод практичних радова
метод писаних и илустративних
радова
метод демонстрације

-

Начин остваривања програма
Облици рада
рад у пару
индивидуални
фронтални
групни
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-

Наставна средства
папир
фломастери
стикери
анкетни листићи
филмови
картице дечијих права
панои

Изборни предмети
Француски језик
Разред
VIII
Циљ

Предмет
Француски језик





Задаци


















Успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим
ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
самостално служење књигом као извором сазнања; самостaлно коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);
поштовање према културној баштини и потреба да се она негује и унапређује;
Развијање љубави према страном језику и потребе да се он негује и унапређује;
основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда француског језика;
поступно и систематично упознавање граматике и правописа француског језика;
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима француског језика;
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког
и стилског израза;
увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног,
истраживачког);
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних
жанрова;
упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостaлно коришћење
библиотеке (одељењске, школске, месне);
поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
усвајање основних теоријских и функционanних појмова из позоришне и филмске уметности;
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
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Теме/област
и

Unité 0:
Voyage dans les
villes de France
Unité 1: Les
copain d’abbord
Unité 2: Un
esprit sain dans
un corp
sain Unité
3 :Beienvenue
dans le lycee
numerique
Unité 4 :Les
Peoples
Unité 5: TransEurope express
Unité 6: Parler
jeune

Укупн
о
часова

68

Часов
Садржаји
и
(обавезни/препоручени
обраде
)

20

Наставне методе
Монолошка
Дијалошка
Интерактивна
Примена ИКТ
Кооперативна
Рад са текстом

Сажети члан.Компаративи.
Релативне заменице.Слагање
описних придева.Грађење
прилога.Изражавање
супротности,последице,узрока и
услова.Заменице директног и
индиректног објекта.показне
заменице. Субјунктив
презента.Изражавање
истовремености.Слагање
партиципа прошлог. Компаративи
и суперлативи. Прилошке
заменице.Условне
реченице.Изражавање
циља.Императив повратних
глагола.Проширивање вокабулара
на тему спорта,здравља, интернета
,туризма и интересовања
адолесцената. Описивање и
приповедање.

Исходи
Корелација
Правилно употребљава
сажет
члан,компаратива,релативни
х заменица,гради прилоге.
Препознаје и употребљава
везнике за
узрочне,последичне,условне
и супротне реченице. Зна да
каже шта га боли. Раликује
времена и правилно их
употребљава..Исказује
потребу, жељу, циљ, став за
и против. Разликује и
употребљава сва три типа
условних реченица.
Исказује свој став о
популарној
музици,интернету,друштвен
им мрежама.. Описује и
прича неки догађај
користећи прошла времена.
Упоређује придеве и
прилоге према степену
јачине. Употребљава
субјунктив презента.

историја,
географија,
српски језик,
енглески језик,
ликовна
култура,
музичка
култура

Начин остваривања програма
Облици рада
фронтални, индивидуални, рад у групи, рад у
паровима, самосталан рад ученика
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Међупредметне
компетенције
Компетенција за
учење
Комуникација
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
Решавање проблема
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском
друштву
Одговоран однос
према здрављу
Одговоран однос
према околини
Естетичка
компетенција

Начин
праћења/оцењивања
ученика
(*Време писаних
провера)
Рад и напредовање
ученика се прати на
сваком часу кроз разне
активности- читање,
игре чији је циљ
савладавање
вокабулара или
одређене граматичке
јединице, рад по
улогама уз коришћење
креираних реалних
ситуација, писање
кратких текстова
типа писама,
разгледница или
електронске поште,
краће писмене и усмене
провере. Тест (12.
недеља, 21. недеља, 26.
недеља, 33. недеља).
Писмени задатак (14.
недеља, 34. недеља)

Наставна средства
Уџбеник (за француски језик за 8. разред основне школе,
Pixel 4, Data status, Београд), радна свеска (за француски
језик за 8. разред основне школе, Pixel 4, Data status,
Београд), CD, штампани материјали које наставник
припреми.

Изабрани спорт
Разред
VIII
Циљ

Задаци

Теме/области
СПОРТСКЕ
ИГРЕ
ФУДБАЛ

Предмет
Изабрани спорт - фудбал
Циљ физичког васпитања (изабраног спорта) је да својим разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са
осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности,
стицању, усавршавањуи примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним
условима живота и рада, задовољење индивидуалне потребе ученика, његове радозналости и жеље за достигнућима у изабраном
спорту.
-Задовољење примарних мотива ученика, посебно потребе за кретањем, игром и такмичењем;
-Подстицање потребе ученика за личном афирмацијом, групном идентификацијом као доприносом за бржу социјализацију детета;
-Развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких достигнућа и доживљавању личног, учинка у
изабраној спортској грани;
-Примена стечених знања у систему школских спортских такмичења;
-Развој и усавршавање моторичких способности;
-Формирање морално-вољних квалитета личности.
-Откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.
Укупно Часови
Садржаји
Исходи
Међупредметне
Начин праћења/оцењивања
Корелација
часова обраде (обавезни/препоручени)
компетенције
ученика
36
15
-Користи
-компетенција за
елементе
целоживотно учење
Основни принципи
технике у игри
Биологија,
-одговоран однос
Оријентација на исходе,
фудбала, основни став,
-Примењује
Музичка
према здрављу
самопроцена,
секције,
додавање, дриблинг
основна правила
култура,
-компетенција за
такмичења (како , школских
Шут, игра у одбрани,
фудбала у игри
Физика,
учење
тако и клупских,
јавни
игра у нападу, основне
-Учествује на
Српски језик.
-сарадња
наступи…)
комбинације и игра
такмичењима
-дигитална
компетенција

Наставне методе
Монолошка, метод демонстрације, практични радвежбање, дијалошка, примена ИКТ

Начин остваривања програма
Облици рада
Фронтални, групни, у пару и индивидуални.
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Наставна средства
Одскочна даска, струњаче, мердевине, креда,
пиштаљка, штоперица, метар, лопте, канап, мрежа,
чуњеви, вијача, обруч, клупа, ластиш, сталци, клупе,
рипстол, рачунар, пројектор…

Информатика и рачунарство
Разред
Осми (8)

РЕДНИ БРОЈ

Циљ

Задаци

Предмет
Информатика и рачунарство
Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну, језичку и информатичку писменост и да напредују ка
реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,
да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да
се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу.
 Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства сврха, циљеви
и задаци образовања, као и циљеви наставе информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани.
 Упознавање основних појмова из информатике и рачунарства.
 Развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду.
 Подстицање креативног рада са рачунаром.
 Оспособљавање за рад на рачунару.

Теме/Област Укупн Часов
и
о
и
часова обраде

Садржаји





Радна свеска и
радни лист
Унос података у
ћелију
Форматирање
ћелије
Рад са
формулама
Коришћење
уграђених
функција
Рад са
графичким
објектима
Израда
графикона
Штампање



Сервиси и







1.

Табеларни
прорачуни

10

4

Исходи











Корелација

зна основне
појмове у
EXCEL-у
(радна свеска
и радни лист,
унос података
и
форматирање
ћелија)
користе
формуле и
уграђене
функције
ради са
графичким
објектима,
самостално их
израђују и
штампају
креира







Техничко и
информатичко
образовање
Техника и
технологија
Математика
Енглески језик

Међупредметне
компетенције
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Компетенција за
учење
Комуникација
Рад са подацима
и
информацијама
Сарадња
Дигитална
компетенција

Начин праћења/
оцењивања
ученика
 Усмена
провера
 Практична
провера
 Израда
вежби на
рачунару
 Групни
пројекти

Компетенција за



Усмена

2.

HTML

10

6








презентације на
интернету
Основни
елементи HTML
Боја
Текст
Слика
HTML везе
Табеле











3.

Израда
самосталног
пројекта

14

3




Избор теме
Израда плана
рада на пројекту
Избор средстава
за реализацију
пројекта
Израда пројекта
Вредновање
пројекта







презентацију
на мрежи и
упознати су са
основним
елементима
језика HTML
подешава боју
и слику за
позадину на
презентацији
креира
хиперлинк и
да раде са
табелама
познаје
основе рада у
специјализова
ним
програмима за
израду веб
страница
обрађује тему
за израду
презентације
осмишљава
план рада на
пројекту као и
да одаберу
средства за
реализацију
пројекта
израђује
задати
пројекат и
самовреднује
га
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Техничко и
информатичко
образовање
Техника и
технологија
Математика
Музичка
култура
Енглески језик

Техничко и
информатичко
образовање
Техника и
технологија
Математика
Енглески језик














учење
Комуникација
Рад са подацима
и
информацијама
Сарадња
Дигитална
компетенција

Компетенција за
учење
Комуникација
Рад са подацима
и
информацијама
Сарадња
Дигитална
компетенција












провера
Практична
провера
Израда
вежби на
рачунару
Групни
пројекти

Усмена
провера
Практична
провера
Израда
вежби на
рачунару
Групни
пројекти

Начин остваривања програма
Наставне методе
 Монолошка
 Дијалошка
 Демонстративна
 Метода
практичних радова
 Примена ИКТ
 Пројектна

Облици рада





Фронтални
Индивидуални
Групни
Рад у пару
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Наставна средства
Уџбеник
Рачунар
Пројектор
Интерактивна табла
Штампани материјал
Мултимедијални уређаји

6. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Допунска настава се организује за ученике који из објективних разлога у редовној
настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.
Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању и вештинама, оспособити ученике
за успешно учење, подржати развој самопоуздања како би ученици лакше савладали
делове прописаног програма, мотивисати ученике за даљи рад.
Начин остваривања програма подразумева највиши степен индивидуализације
рада. Зависно од индивидуалних развојних и образовних потреба прилагођава се оприступ
процесу учења, начин излагања, инструкција за рад, одабир и примена дидактичких и
наставних средстава, остварује се индивидуализација и рад у мањим групама, бира
наставни материјал уз потпуно поштовање индивидуалних разлика међу ученицима у
погледу начина учења и брзине напредовања, или индивидуално, додатно прилагођени
наставним материјалима.
За додатни рад се опредељују даровити ученици и ученици посебних
интересовања. Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна
школска такмичења у циљу припреме за све нивое такмичења која се организују) и
постепено их уводити у области професионалне оријентације.
Додатна настава одговара на потребе и интересовања ученика тако што им пружа
подршку да уче и стичу више, дубље и шире знање и компетенције у областима свог
посебног интересовања и домена способности, којима не може да се изађе у сусрет у
редовној настави. Начин остваривања програма усмерен је на коришћење различитих
метода и техника рада, креативних садржаја који превазилазе садржај наставних предмета
кроз различите форме занимљивих задатака и задатака за такмичења, кроз наставу у
различитим условима.
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6.1. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ
Предмет: Математика

Разред: Први

Тема

Геометрија

Положај,
величина и
облик
предмета
Линије

Бројеви до 100

Мере и мерења

Садржај
- Вежбање именовања геометријских
облика; препознавање и упоређивање
предмета по боји и дужини
- Вежбање цртања праве и криве линије,
дужи помоћу лењира
- Вежбање приказивања скупова
(једнакобројних и скупова са различитим
бројем елемената)
- Вежбање бројања, читања и писања
бројева до 5
- Вежбање записивања и значења
математичких знакова
+,- и = и њихова употреба
- Вежбање сабирања и одузимања до 5 уз
помоћ дидактичког материјала
- Вежбање сабирања и одузимања до 10 уз
помоћ дидактичког материјала
- Вежбање читања и писања бројева до 20
- Вежбање поступка савирања и одузимања
до 20
- Вежбање читања и писања десетица прве
стотине
- Вежбање сабирања и одузимања десетица
прве стотине
- Вежбање мерења дужине задатим,
нестандардним јединицама мере

523

Број
часова

1
1
15

1

Предмет: Српски језик

Разред: Први

Тема

Почетно читање и писање

Садржај

Број
часова

- Графо – моторичке вежбе писања

3

- Изговарање гласова и речи

2

- Писање штампаних слова азбуке

6

- Склапање и писање речи од научених слова

4

- Писање и читање краћих реченица
штампаним словима ћирилице

2

- Вежбање читања и писања

1
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Предмет: Математика
Тема
Природни бројеви до 100

Геометријски облици

Мерење и мере

Природни бројеви до 100
множење

Природни бројеви до 100
дељење

Разред: Други

Садржај
-Читање и записивање бројева до 100
-Упоређивање бројева до 100
-Сабирање и одузимање у другој
десетици уз помоћ дидактичког
материјала
-Цртање бројевне полуправе
-Препознаје геомеријских објеката
(квадрат, круг, троугао,, правоугаоник)
-Именијује тачку дуж праву и
полуправу
-Препознаје јединице мере за дужину
-Цртање дужи по дужини
-Сабиранје двоцифрених и
једноцифрених броја уз помоћ учитеља
-Сабуранје дфоцифрених бројева уз
помоћ дигдактичког материјала
-Одузиманје једноцифреног од
двоцифреноф броја уз помоћ
-Одузимање двоцифреног од
двоцифреног броја
-Множење бројем 2 4 5 10 уз помоћ
-Множење бројем 3,6,7,8,9, уз помоћ
-Дељење бројем 2,4,5,10 уз помоћ
-Дељење бројем 3,6,7,8,9, уз помоћ

Број часова
4

-Усвајање године, месеца, број дана у
месецу, седмица ...
-Постављње израза са једном рачунском
операцијом

3
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4

4

3

Предмет: Српски језик

Разред: Други

Тема

Садржај

Говорна колтура

-Започиње разговор, учествује у њему,
усавршава га и пажљиво слуша
саговорника
-Самостално рецитује. Прича причу на
основу слика. Кратким реченицама
описује жива бића, природу...

Вештина читања и разумевањења
прочитаног

-Вежбање читања
-Вежба познавање и коришћење
основних делова текста и књигњ
-Препознавање наслова, име
аутора,садржаја речник...
-Издваја ликове , време и место вршења
радње
-Почиње реченицу великим словом и
завршава одговарајућим интерпукциским
знаком
-Употребљава велико слово приликом
писања личних имена, места , школе
-Вежба записивање реченицом
латиницом
-Препознавање врсте реченица
(обавештајна, упитна, узвична заповедна)
-Препознаје врсте речи именице, глаголи
-Уочавање разлике између потврдног и
одричног облика реченице
-Употребљава речи у свакодневној
комуникацији
-Читање текстова писаних латиницом
-Препознаје субјекат и предикат

3

-Препознавање бајке и басне
-Одређивање главног догађаја
-Одређивање ликова који су носиоци
радње
-Читање кратих прозних врста

3

Писано изражавање

Граматика и лексикологија

Књижевност
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Број
часова
1

5

6

Предмет: Математика

Разред: трећи

Тема

Садржај

Број
часова

Блок бројева до 1000

-Чита и записује стотине и десетице прве
хиљаде
-Упоређује стотине и десетице прве
хиљаде
-Упоређује троцифрене бројеве
-Пише и чита римске бројеве
-Сабира и одузима новчанице вредности
100,200 и 500 динара
-Сабира троцифрени број са
једноцифреним бројем
-Одузима троцифрени са једноцифреним
бројем
-Сабиратроцифрени и двоцифрени број
уз помоћ
-Одузима троцифрени и двоцифрени број
уз помоћ
-Сабира и одузима троцифрене бројеве уз
помоћ
-Множи дели троцифрене бројеве уз
помоћ
-Множи и дели са десет и сто уз помоћ
-Решава просте једначине
-Именује раван, праву, полуправу
-Препознаје прав,оштар туп угао и
записује га
-Препознаје геометријске облике
(квадрат, троугао, круг)
-Израчунава обим троугла, квадрата уз
помоћ
-Записује и чита мере за дужину и време
-Упоређује мере за дужину, време, масу
уз помоћ

12

Геометријски објекти и њихови
међусобни односи

Мерење и мере
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4

2

Предмет: Српски језик

Разред: Трећи

Тема

Садржај

Језик
Граматика
Правопис

-Врста речи (именице,глаголи, придеви)
-Врста реченица по значењу и облику
-Употреба великог слова

Књижевност

-Техника читања ћириличног и
латинчног текста
-Одговара на постављена питања везана
за текст

8

Језичка култура (усмено и
писмено изражавање)

-Писање кратких потпуних реченица
-Пише краће саставе (уз помоћ
постављених питања)

3
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Број
часова
7

Предмет: Српски језик

Разред: Четврти

Тема

Садржај

1.Језик

-Врсте речи :именице,глаголи, приде
ви,заменице,бројеви(појам и препозна вање
у тексту и говору)
-Род и број речи (појам и препознава ње)
-Реченице-значење ,облик,субјекат и
предикат (препознавање,именовање,
записивање -једноставни примери)
Велико слово:географски појмови
(препознавање,употреба у писањуједноставни примери)
Знаци интерпункције(именовање и
употреба у једноставним примерима)

2.Књижевност

-Читање ћириличког и латиничког те
5
кста(вежбање на текстовима различи чите
садржине и облика)
-Тумачење
текста:главни ликови,вре ме,место,ток
радње,поука(уочавање и одговори на
једноставна питања у вези са текстом)
-Књижевни појмови:стих,строфа,пе
сма,бајка,басна,народне умотворине, песме
и приче,драмски текст,роман
(препознавање)
-Препричавање текста на основу плана
5
-Причање по заједнички сачињеном плану
на задату тему
Описивање слика које приказују би
љке,животиње,природу
-Писање састава на основу плана на задату
тему

3.Језичка култура
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Број
часова
8

Предмет: Математика

Разред: Четврти

Тема

Садржај

1.Скуп
природних
бројева

-Рачунске операције у скупу природних бројева:
сабирање,одузимање,множење,дељење(упознавање
поступка рачунања,решавање једноставних зада така)
-Одређивање вредности једноставних израза(најви ше две
операције)
-Једначине и
неједначине(једноставни примери за
сновани на
уочљивој вези рачунских операција)
-Разломци (читање
и препознавање графичког при каза разломака,одређивање
делова целог на очи гледним примерима)
-Текстуални задаци:постављање израза са једном
рачунском операцијом,решавање једноставних те
кстуалних задатака
-Јединице мере за мерење дужине,мерење масе, мерење
4
запремине,мерење површине(препознава
ње,именовање,набрајање по реду)
Рачунање са новцем у једноставним ситуацијама Графикони,табеле,дијаграми(читање једноставних приказа)

2.Мерење и
мере

3.Површина

Број
часова
10

-Геометријски објекти и фигуре(препознавање,
4
именовање,уочавање мреже квадре и коцке,уно шење
података који су дати у истим јединицама мере у образац за
површину правоугаоника,квадр ата,квадра и коцке)
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6.2. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ
Пети разред
Предмет: Српски језик
Тема
Падежи

Глаголски облици
Правопис

Књижевно-теоријски
појмови

Разред: Пети

Садржај
Оспособљавање ученика да
препознају облике именских
речи и да их правилно
користе. Да науче називе
падежа, питања за падеже и да
су способни да дату именску
реч мењају самостално.
Препознају глаголе, мењају
глаголска времена (презент,
перфекат, футур) у реченици.
Пишу јасне просте и
проширене реченице.
Правилно употребљава велика
слова. Користи тачку, знак
питања и узвика.
Усвајање основних термина
науке о књижевности: лирика,
епика, драма; стих, проза;
стилске фигуре – епитет.

531

Број часова
10

7
8

11

Предмет: Енглески језик
Тема
Говорне вежбе

Обрада текстова

Граматичке вежбе
Вежбе писања

Разреде: Пети

Садржај
School things
My Saturday
My home

Developing reading and writing skills
Story time-listening

Nouns, verbs, short sentences,
Numbers, personal pronouns,
Object pronouns, some, any, no,
Countable and uncountable nouns
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Број часова
12

12

12

Предмет: Историја
Тема
Увод у историју

Разред: Пети

Садржај
-Шта је историја
-Време и простор

Број часова
1
1

Праисторија

-Прве људске заједнице и живот
човека праисторије

1

Стари исток

-Почетак старог века на старом истоку
Месопотамија и Египат

1
1

Стара Грчка

-Најстарији период грчке историје
-Грчки полиси Спарта и Атина
-Грчки свет у 5. веку п.н-е

1
1
1
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Предмет: Географија
Тема
Човек и географија

Васиона

Планета Земља

Разред: Пети

Садржај
Ширење географских хоризоната
и велика географска открића.
Одговорност човека према
планети Земљи
Васиона, галаксија, Млечни
пут,звезде,сазвежђа.
Сунчев систем: Сунце,
планете,сателити,Месец,месечеве
мене,астероиди,комете,метеори
Облик Земље и структура његове
површине, Ротација Земље и
последица ротације: смена
обданице и ноћи и привидно
кретање Сунца, локално време.
Револуција Земље и последице
револуције неједнака дужина
обданице и ноћи током године,
смена годишњих
доба,календар,топлотни појасеви
Вулканизам и земљотреси:
елементи,настанак,зоне појава у
свету и Србији,последице и шта
радити у случају земљотреса
Обликовање рељефа дејством
воде (радом река, таласа, леда,
растварање стена) и ветра.
Човек и рељеф (позитивни и
негативни утицаји).
Атмосфера(састав,структура и
значај).
Време и клима: климатски
елементи и појаве
Воде на копну: подземне воде и
извори,реке,језера и ледници.
Човек и вода – поплаве и бујице,
заштита вода од загађења.
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Број часова
0

1

8

Предмет: Математика

Разреде: Пети

Тема
1. Скупови

Садржај
Скуп. Елементи. Подскуп. Једнакост
скупова. Унија, пресек и разлика
скупова.

Број часова
3

2. Основни геометријски
објекти

Тачке у равни. Изломљена линија,
многоугао. Кружница и круг.

3

3. Угао

Врсте углова. Преношење, упоређивање,
надовезивање углова. Сабирање и
одузимање углова (графички и
рачунски).

5

4. Дељивост бројева

Појам дељивости. Дељивост бројевима.
ЗД и НЗД . ЗС и НЗС.

5

5. Разломци

Проширивање, скраћивање и
упређивање разломака. Превођење
разломка у децимални запис и обрнуто.
Сабирање и одузимање разломака.
Множење и дељење пазломака.

16

6. Осна симетрија

Симетричност тачака и фигура.
Симетрала дужи и угла.

4
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Предмет: Биологија

Разред: Пети

Тема
Особине живих бића
и разноврсност
живог света

Садржај
Зна карактеристике живе и неживе природе.
Уочава сличности и разлике у изгледу и
понашању биљака и животиња.

Број часова
6

Царство биљка –
грађа и животни
процеси биљака

Уочава сличности и разлике у изгледу и
понашању биљака и животиња.
Познаје основне животне процесе: фотосинтеза,
дисање, транспирација.

16

Разноврсност
биљака, значај и
заштита

Зна да постоји класификација живог света због
његове велике разноликости.
Познаје и разуме основне законитости и
принципе у екологији.

10

Царство гљива

Вируси, бактерије, једноћелијске алге, гљиве и
њихов утицај на човека

4

536

Предмет: Француски језик
Тема
LESVERBES EN ER,LES VERBES
IRREGULIERE
LE FUTUR PROCHE

Разред: Пети

Садржај

Број
часова

le present des verbes en-er,AVOIR,ETRE,ALLER,la
negation,l’imperatif

18

la construction et l’usage
18

LE PASSE COMPOSE

QUESTIONS

la construction et l’usage,AVOIR;ETRE,les participes
passes irreguleresla concordance du participe passes

18

sur le temps,l’age,le nom,l’heure,la place
d’habitation...

18
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Шести разред
Предмет: Српски језик
Тема
Књижевност

Језик

Језичка култура

Разред: Шести

Садржај
1. Уочавање битних елемената
књижевноуметничког текста
2. Интерпретација приповетке „Буре“
И. Секулић (приповедање и
приповедач)
3. Стилске фигуре (рад на одабраним
одломцима из поезије)
1. Врсте речи
2. Заменице
3. Гласовне промене
4. Глаголи и глаголски облице

1. Увежбаванје читања и разумевања
прочитаног
2. Састављање разумљивих и
граматички исправних реченица и
краћих текстова
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Број
часова
6

6

6

Предмет: Енглески језик
Тема
Говорне вежбе

Обрада текстова

Граматичке вежбе
Вежбе писања

Разред: Шести

Садржај
School things
My Saturday
My home

Developing reading and writing skills
Story time-listening

Nouns, verbs, short sentences,
Numbers, personal pronouns,
Object pronouns, some, any, no,
Countable and uncountable nouns
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Број часова
12

12

12

Предмет: Историја

Разред: Шести

Тема

Садржај

Број
часова

Увод у историју

-Основне одлике средњег века

1

Европа и Средоземље у раном
средњем веку

-Византија
-Велика сеоба народа
-Франачка држава
-Хришћанска црква у раном средњем
веку
-Исламски свет у средњем веку

1
1
1
1
1

Срби и њихово окружење у
радном средњем веку

-Насељавање Словена на Балканском
полуострву
-Јужни Словени и староседеоци
-Јужни Словени и околни народи
-Јужни Словени у раном средњем веку

1
1
1
1

Европа у позном средњем веку

-Успон средњевековних монархија
-Крташки ратови

1
1

Срби и њихово окружење у
позном средњем веку

-Србија у 12. и почетком 13. века
-Успон српске државе
-Српско царство у Византији

1
1
1
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Предмет: Географија
Тема
1.Увод

Разред: Шести

Садржај
Упознавање с програмским
садржајем
Воде на копну,језера,загађивање
мора и копнених вода и значај
њихове заштите,биљни и
животињски свет на Земљи

Број часова
0

3.Становништво и
насеља на Земљи

Екумена-број становника на
Земљи,густина
насељености,природни
прираштај,структура светског
становништва

1

4.Географска средина и
људске делатности

Природна и географска средина1
појам географске средине,привредаподела на привредне делатности и
гране
Јужна Европа-положај,физичко
6
географске одлике,друштвено
географске одлике,Балканско
полуострво,Република Србија,
Средња Европа-физичке и
друштвено географске
одлике,државе Средње Европе
Западна Европа-физичко
географске и друштвено географске
одлике,Уједињено Краљевство
Велике Британије и Северне Ирске,
Северна Европа-физичке и
друштвено географске
одлике,Шведска и Норвешкаположај,границе,величина,природне
и друштвено географске одлике,
Источна Европа-физичке и
друштвено географске одлике,Руска
Федерацијаположај,границе,величина,природне
и друштвено географске одлике

2.Планета Земља

5.Регионална
географија Европе
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1

Предмет: Физика

Разред: Шести

Тема

Садржај

мерење

-коришћење мерила и мерних инструмената
(за дужину и време )
-коришћење основних јединица за дужину и
време
-мерење дужине и времена

Број
часова
18

- коришћење мерила и мерних инструмената
(за масу,запремину,температуру и тежину )
-коришћење основних јединица за
масу,температуру и запремину
-мерење масе,температуре и запремине
-разуме принцип рада спојених судова
брзина

-коришћење јединице за брзину
-разликовање врсте кретања на основу
облика путање,препознавање равномерног
кретања
-израчунавање средње брзине,пређеног пута
или времена

9

сила

-репродукција основних знања о врстама и
особинама сила
-препознавање гравитационе силе и силе
трења која делују на тело
-препознавање смера деловања електричне и
магнетне силе

8
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Предмет: Математика
Тема

Цели бројеви

Садржај





Троугао
Цели бројеви- множење и
дељење

Подударност троуглова

Рационални бројеви 1






Рационални бројеви 2

4




Рационални бројеви- појам
Сабирање и одузимање
рационалних бројева
Одговарјуће једначине и
неједначине

4





Четвороугао- појам
Углови четвороугла
Конструкције четвороугла



Множење и дељење рационлних
бројева
Одговарајуће једначине
Проценти




Изрази, једначине и
неједначине са рационалним
бројевима

Цели бројеви- појам, особине
Сабирање и одузимање целих
бројева
Једначине у вези са + и – у скупу
4
целих бројева
Неједначине у вези са + и – у скупу
целих бројева
Троугао- општа својства
4
Углови троугла
Множење и дељење целих бројева
Одговарајуће једначине и
4
неједначине
Подударне фигуре
Подударни троуглови
Подударност троугловаједноставни докази



Површина троугла и
четвороугла

Број
часова







Четвороугао

Разред: Шести






4

4

Израчунавање површине квадрата и
4
правоуганика
Израчунавање површине
четвороугла
Израчунавање површине троугла
Изарази са рационалним бројевима
4
Једначине
Неједначине
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Предмет: Биологија

Разред: Шести

Тема

Садржај

Број часова

Праживотиње

-Паразитске праживотиње-дизинтерична
амеба, бичари

2

Царство животиња

-Одлике и грађа сунђера, дупљра, црва,
мекушаца, зглавкара, бодљокожаца.
Хордати: рибе, водоземци, гмизавци,
птице и сисари

14

Угроженост и заштита
животиња

Угрожавање и начини заштите животиња

1

Увод у еволуцију живог
света

Еволуција живог света на земљи

1
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Предмет: Француски језик
Тема

LE PRESENT
DES VERBES
EN -ER et des
verbes
irregulieres
COD

Разред: Шести

Садржај

Број
часов
а

le present,la
negation,l’imperatif;POUVOIR,VOULOIR,SAVOIR,DEVOI
R

la place de COD dans les phrases differentesnegation,question..;les pronoms complements

18

18

l’usage de l’article partitif,l’article partitif dans la negation
L’ARTICLE
PARTITIF

LE PRESENT
PROGRESSIF,L
E PASSE
RECENT ET LE
FUTUR
PROCHE

18

le passe recent,le present progressif et le futur proche-l’usage
dans la langue

545

18

Седми разред
Предмет: Српски језик
Тема

Граматика

Књижевност

Правопис

Језичка култура

Разред: Седми

Садржај

Број
часова

Обнављање врста речи; анализа
предикатских реченица(главни и зависни
реченични чланови), обнављање падежа;
разликовање дугих и кратких акцената;
уочавање главних и зависних чланова
синтагме; разликовање напоредних
односа у једноставнијим примерима.
Обнављање књижевних родова и врста;
разликовање књижевних врста писане и
усмене књижевности; препознавање
стилских фигура(ономатопеја,
персонификација, контраст, поређење);
обнављање стечених знања о облицима
казивања; уочавање битних елемената
књижевноуметничког текста(мотив, тема,
фабула, време и место радње, лик...).
Обнављање великог слова; употреба оба
писма; спојено и раздвојено писање речи;
подела речи на слогове; писање
полусложеница.

Припремање уеника за писање писаних
састава; увежбавање у састављању
граматички исправних и разумљивих
реченица; овладавање основним
жанровима писане комуникације( писање
писма, попуњавање образаца и
формулара)
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12

12

6

6

Предмет: Енглески језик
Тема
Вежбе чита и превођења
Читање по улогама,
индивидуално наглас и у себи

Садржај
Reading, listening
Text analysis

Развој говора

Speaking practice
Phrases
Expressions

Разред: Седми
Број часова
12

12

Граматичка вежбања
Лексичка вжбања

Writing exercises
Word order

6

Диктати
Писање реченица и краћих
састава

Dictations
Writing short paragraphs

6

547

Предмет: Историја
Тема
Кључна знања из историје

Анализа различитих
историјских информација

Основни појмови из наставе
историје

Израда пројекта-истраживање

Разред: Седми

Садржај
Упознавање ученика са начином
реализације часова допунске наставе
Кључна знања из историје
Време и рачунање времена
Израда ленти времена
Израда теста у настави историје
Анализа историјских информација
датих у форми слике
Анализа историјских информација
датих у форми историјских карти
Анализа историјских информација
датих у форми табела
Анализа историјских информација
датих у форми графикона
Анализа историјских информација на
основу карактеристичних историјских
извора
Значајне историјске личности
Значајне историјске појаве и процеси
Различита тумачења истих
историјских појава
Узрок и последица у историјским
догађајима
Вежбање израде пројекта и
историјског истраживања
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Број часова
3

6

4

5

Предмет: Географија
Тема
1.Увод
2.Азија

3.Африка

4.Северна Америка

5.Средња Америка
6.Јужна Америка

7.Аустралија и Океанија
8.Поларне области
9.Свет као целина

Разред: Седми

Садржај
Упознавање с програмским
садржајем
ЈЗ Азија-Арабијско
полуострво,азијско
средоземље и Месопотамија
Јужна Азија
Индија
ЈИ Азија-опште одлике
Индонезија
Источна Азија-Кина и Јапан
Африка-основни географски
подаци о континенту
Африка-природногео.
Одлике
Северна Африка
Египат
Северна Америкаприродногео одлике
Северна Америка
друштвено гео одлике
Средња Америка
природногео.одлике
Ј.Америке
Друштвеногео одлике Ј.
Америке
Бразил
Аргентина
Аустралија- природно
гео.одлике
Опште географске одлике
Арктика и Антарктика
Свет као целина
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Број часова
0
3

2

1

1
1

1
0
0

Предмет: Физика

Разред: Седми

Тема

Садржај

Кретање

-усвајање и репродукција појмова код
равномерно променљивог кретања
-препознаје убрзано тј. успорено кретање
-решавање једноставних рачунских задатака
-усвајање и репродукција појмова из
Њутнових закона

Кретање у гравитационом
пољу

-усвајање и репродукцијао утицају
гравитационе силе на кретање тела
-рачунски задаци код слободног пада

9

Рад и енергија

-усвајање и репродукција основних појмова
код механичког рада,снаге и енергије
-израда рачунских задатака
-препознавање да се механичким радом мења
температура тела

9

Топлотне појаве

-зна да агрегатно стање зависи од
температуре
-зна температуре мржњења и кључања воде

8

550

Број
часова
10

Предмет: Математика

Разред: Седми

Тема

Садржај

Реални бројеви

-Квадрат рациналног броја
-Једначине
-Квадратни корен

Питагорина теорема

-Питагорина теорема
-Примена Питагорине теоремена на
правоугаоник и квадрат

6

Полиноми

-Степен
-Операције са степенима
-Сабирање полинома.
-Одузимање полинома
-Множење полинома

10

Многоугао

-Број дијагонала многоугла
-Збир углова многоугла
-Конструкцја, О и Р правилног шестоугла

5

Зависне величине и
њихово графичко
представљање

-Правоугли координатни систем
-Растојање тачака координатној равни
-Попорција

3

Круг

-Централни и периферијски угао круга
-Обим круга и број
-Површина круга

4

Сличност

-Талесова теорема
-Коструктивна подела дужи
-Сличност троуглова

4

551

Број
часова
4

Предмет: Биологија

Разред: Седми

Тема
Садржај
Порекло и развој људске врсте Основни подаци о развоју људске врсте,
етапе у развоју савременог човека.

Број часова
6

Грађа човечјег тела

Исновна знања о грађи ћелија и ткива и
повезаност органа и органски хсистема у
организам као целину.
Основна улога и грађа система органа
код човека.

24

Репродуктивно здравље

Значај здравствене културе и
репродуктивног здравља.
Улога породице у развоју, опстанку,
напретку људског друштва, као
последице њеног нарушавања.

6

552

Предмет: Хемија

Разред: Седми

Тема
Хемија и њен значај

Садржај
-Хемијско посуђе и прибор
-Мере опреза и мерења у хемији

Број часова
2

Основни хемијски појмови

-Физичка и хемијска својства
-Физичке и хемијске промене
-Методе раздвајања смеша
-Придор за цеђење и дестилацију

4

Структура супсанце

-Грађа атома
-Структура електронског омотача
-Природни ситем елемената
-Релативна атомска маса
-Хемијске формуле
-Релативна молекуларна маса
-Раствори
-Растворљивост
-Процентни састав раствора
-Вода

14

-Анализа и синтеза
-Хемијске једначине
-Хемијски закони
-Мол. Моларна маса
-Израчунавање на основу хемијске
једначине

12

Хомогене смеше-раствори

Хемијска реакција и
израчунавање
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4

Предмет: Француски језик

Разред: Седми

Тема

Садржај

Profite de tes loisirs

Le passé récent (грађење и употреба) – le
présent progressif (грађење и употреба) –
le futur proche (грађење и употреба).
Разликовање ова три времена и њихова
правилна употреба у датим ситуацијама.
Исказивање будућности, циља, потребе,
компарација придева. Увежбавање
правилног грађења футура и компарације
у конкретним примерима. Разликовање
компаратива и суперлатива.
Имперфекат (грађење и употреба).
Употреба имперфекта у хипотетичким
реченицама.
Кондиционал презента(грађење и
употреба). Употреба кондиционала у
хипотетичким реченицама, за исказивање
жеље и учтивости.

Prépare l’avenir

Partage des informations
Affirme-toi

Број
часова

554

4

4

5

5

Осми разред
Предмет: Српски језик

Разред: Осми

Тема
Језичка култура

Садржај
-Читање текстова (наглас и у себи)
писаних ћирилицом и латиницом

Број часова
14

Граматика

-Синтактичка анализа једноставних
реченица
-Учење основних података о пореклу и
дијалекаској разуђености српског језика

12

Књижевност

-Разликовање основних књижевних
родова
-Повезивање наслова прочитаних
књижевних дела (од 5 до 8 разреда) са
именима аутора
-Уочавање постојања стилских фигура

8

555

Предмет: Енглески језик
Тема
Вежбе чита и превођења
Читање по улогама,
индивидуално наглас и у себи

Садржај
Reading, listening
Text analysis

Развој говора

Speaking practice
Phrases
Expressions

Разред: Осми
Број часова
12

12

Граматичка вежбања
Лексичка вжбања

Writing exercises
Word order

6

Диктати
Писање реченица и краћих
састава

Dictations
Writing short paragraphs

6

556

Предмет: Историја

Разреде: Осми

Тема
Свет у другој половини 19. и
почетком 20. века

Садржај
Европа и свет од 1878. до 1914. године
Балканско полуострво од 1878. до 1914.
године

Број часова
2

Први светски рат

Свет у Великом рату 1914-1918. године

4

Свет између Првог и Другог
светског рата

После ратни свет
Европа и свет у кризи
Настанак тоталитарних режима и
међународни односи

4

Други светски рат

Превласт сила Осовине
Победа савезника над фашизмом

4

Југославија у Другом светском
рату

Априлски рат
Грађански рат
Последице рата

4

557

Предмет: Географија
Тема
1.Увод
2.Географски
положај,границе и
величина Србије
3.Природногеографске одлике
Србије

4.Становништво и
насеља Србије
5.Срби ван граница
Србије
6.Привреда Републике
Србије
7.Србија и савремени
интеграциони процеси
8.Географија локалне
средине

Разред: Осми

Садржај
Упознавање с програмским
садржајем
Границе,положај и величина
територије Републике Србије

Број часова
0

Панонска Србија,Јужни обод
Панонског басена,Планинска
Србија и Српско македонска
маса,Динарске,Проклетијске и
Шарске планине, Реке
Србије,Језера Србије
Миграције становништва
Србије,Структура становништва
Срби у непосредном и ширем
окружењу
Шумарство,Индустрија,Енергетски
извори Србије
Међународна сарадња Србије

4

Географија локалне срединеприродне демографске и
привредне одлике

1
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0

1
0
2
1

Предмет: Физика

Разреде: Осми

Тема

Садржај

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ

-ученик препознаје врсту кретања на
основу облика путање
-репродукује појмове који описују
периодично кретање
-репродукција особина таласа,зна
брзину звука

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ

-зна смер електричне силе и особине
наелектрисаних тела,репродукује
Кулонов закон
-зна својства електричног поља

9

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

-зна да струја тече само кроз проводне
материјале
-цртање електричног кола са основним
елементима
-коришћење Омовог и Џуловог закона
-препознавање магнетног ефекта
електричне струје

9

ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА

-репродукција особина кретања
светлости,зна брзину светлости
-цртање огледала и сочива са основним
елементима

10

559

Број
часова
8

Предмет: Математика
Тема
1. Сличност троуглова

2. Тачка,права,раван

Разред: Осми

Садржај
Талесова теорема
Сличност троуглова и ставови
сличности
Примена сличности на правоугли
троугао
Однос тачке и праве,тачке и равни
Однос правих,однос две равни и
одређеност
праве и равни,ортогонална
пројекција,полиедар

Број часова
1

2

3. Линеарне једначине и
неједначине

Појам једначине и еквивалентне
трансформације
Неједначине и еквивалентне неједначине 2
Решавање једначина и неједначина

4. Призма

Појам,врсте и елементи призме
Површина и запремина призме

2

Појам,врсте и елементи пирамиде
Површина и запремина пирамиде

2

5. Пирамида

6. Линеарна функција

7. Графичко представљање
података

Функција и график функције y= kx + n
Нуле функције и имплицитни облик
функције

Табеларно и графичко представљање
података
Стубични и кружни дијаграм
Средња вредност и медијана
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1

1

8. Системи линеарних
једначина са
две непознате

Системи једначина са две непознате
Графички метод,метод замене и метод
супротних коефицијената у решавању
једначина

9. Ваљак

Ваљак и елементи ваљка
Површина и запремина ваљка

10. Купа

3

2

Купа и елементи купе
Површина и запремина купе
1

11. Лопта

Појам лопте и сфере
Површина и запремина лопте

561

1

Предмет: Биологија

Разред: Осми

Тема
Екологија и животна средина

Садржај
Упознавање еколошких фактора и
њихов значај за живи свет.
Узајамни односи живих бића и животне
средине.

Број часова
5

Угрожавање, заштита и
унапређивање екосистема
животне средине
Глобалне последице
загађивања животне средине

Основна знања у вези са изворима и
последицма угрожавања животне
средине.
Упознавање глобалних последица
загађивања животне средине.

20

Животна средина и одрживи
развој

Упознавање природних ресурса, њихова
ограниченост и значај рационалног
коришћења.

6

Животна среидна, здравље и
култура живљења

Развијање еколошке, здравствене и
културе живљења.

5
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Предмет: Хемија
Тема
Неметали, оксиди неметали и
киселине

Разред: Осми

Садржај
-Основна физичка и хемијска својства
неметала
-Физичка и хемијска својста водоника и
кеосеоника
-Реакције настале са кисеоником
-Именовање класе оксида
-Квантитативни значај симбола и
формула
-Веза између својства метала и неметала
-Примена метала
-Препознавање особине метала: Na, Mg,
Al, Zn, Fe,
Cu, Pb, Ad, Au
-Именовање класе киселине и
хидроксиди
-Израчунавање Мr киселина и
хидроксида
-Примери киселина, база и соли у
свакодневном животу.
-Израчунавање Мr кристалних соли
-Доказивање киселина, база и соли
индикаторима

Број часова
5

Електролитичка дисоцијација

-Дисоцијација Киселина, база и соли

2

Угљоводоници

-Састав, подела и физичка својства
угљоводоника
-Засићени угљоводоници формуле и
називи
-Незасињени угљоводоници алкени
-Незасићени угљоводоници алкини
-Хемијско својство угљоводоника
-Практичан значај угљоводоника у
свакодневном животу
-Алкохоли формуле
-Основна физичка и хемијска својства
алкохола
-Практични значај акохола у
свакодневмом животу
-Практични значај карбонилних
једињења
-Практични значај карбоксилних
једињења
-Формуле и називи карбоксилних
једињења
-Практични значај естара
-Израчунавање Мr алкохола и киселина

6

Метали, оксиди метала и
хидроксиди

Соли

Органска једињења са
кисеоником

563

5

3

9

-Моларна масаакохола и киселина
Билошки важна органска
једињења

-Масти и уља – физичка својства
-Примери заступљености масти и уља у
намирницама
-Угљени хидрати-физичка својства
-Примери заступљености протеина у
намирницама

564

4

Предмет: Француски језик

Разред: Осми

Тема

Садржај

Број
часова

LES PRONOMS POSSESSIFS

l’usage des pronoms possessifs,mon-avec le
feminin

18

l’accord avec sujet ou avec l’objet
L’ACCORD DU ARTICIPE
PASSE

18

les pronoms complements,l’usage,sa place
COI/COD

EXPRIMER LE BUT,LA
COSEQUENCE,LA
CONDITION,LA CAUSE

18

comment exprimer le but,la consequence,la
cause,la condition avec les differentes
conjonctions,l’usage des temps..

565

18

6.3. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ

Предмет: Математика

Разреде: Четврти

Тема
Природни бројеви и операције
са њима

Садржај
-Природни бројеви – нумерација
пиродних бројева
-Логично – комбинаторни задаци
употреба табела
-Текстуални задаци

Број часова
21

Геометрија

-Логички квадрати
-Површина праугаоника и квадрата
-Површина квадра и коцке
-Површина сложених геометријских
фигура
-Обим сложене геометријске фигуре
-Проблемски задаци разломци

10

-Логично комбинаторни задаци –
употреба мера
-Проблемски задаци текстуални са
мерама

3

Разломци
Мерење и мере
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2

6.4. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ

Пети разред
Предмет: Српски језик

Разред: Пети

Тема

Садржај

Граматика – падежни систем,
глаголски облици, службе
речи у реченици, врсте речи
Правопис – употреба великог
слова, састављено и
растављено писање речи,
интерпункцијски знакови
Књижевност

Разликује променљиве и непроменљиве
речи.
Разликује категорије рода, броја падежа.
Препознаје глаголске облике и
примењује их доследно у складу са
нормом.
Усваја појам предикатске реченице.
Песник и лирски субјекат.
Издваја мотиве и песничке слике.
Одређује врсту строфе и врсту стиха.
Одлике лирске и епске поезије.
Препознаје и примењује креативно
стилске фигуре.
Самостално анализира књижевне родове
и врсте.
Истиче функцију различитих облика
казивања.
Богаћење речника: употреба синонима и
антонима. Стилске вежбе. Увежбавање
технике израде писаних радова.

Језичка култура

567

Број
часова
24

8

4

Предмет: Енглески језик
Тема
Обележавање празника и
важних датума

Обрада текстова

Разред: Пети

Садржај
Greetings and introductions,
Numbers
school things

Developing reading and writing skills
Story time-listening and talking

Земље енглеског говорног
подручја
(култура и обичаји)

Places in town
Kitchen object: food
Clothes

Слободно време, како можемо
провести слободно време
Израда паноа

Talking about daily routines
Talking about activities happening at the
moment
Talking about past times
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Број часова
12

12

6

6

Предмет: Историја

Разред: Пети

Тема
Увод у историју

Садржај
-Како учимо историју

Број часова
1

Праисторија

-Лепенски вир

1

Стари исток

-Хамурабијев закон
-Живот поред великих река

1
1

Стара Грчка

-Микенски свет
-Тројански рат

1
1

Стари Рим

-Рим – град на седам брежуљака
-Римска освајачка политика
-Слике из свакодневног живота старих
Римљана
-Тајна Гамзиграда

1
1
1

Тло Србије у античко доба

569

1

Предмет: Математика

Разред: Пети

Тема
1. Скупови

Садржај
Скуп. Елементи. Подскуп. Једнакост
скупова. Унија, пресек и разлика
скупова. Скупови N и N0 . Изрази са
променљивом.

Број часова
4

2. Основни геометријски
објекти

Тачке у равни. Изломљена линија,
многоугао. Кружница и круг.

2

3. Угао

Врсте углова. Преношење, упоређивање,
надовезивање углова. Сабирање и
одузимање углова (графички и
рачунски). Компле-ментни,
суплементни, суседни, упоредни и
унакрсни углови.
Појам дељивости. Дељивост бројевима.
ЗД и НЗД . ЗС и НЗС.

3

Проширивање, скраћивање и
упређивање разломака. Превођење
разломка у децимални запис и обрнуто.
Приближна вредност броја. Сабирање и
одузимање разломака. Множење и
дељење пазломака. Једначине и
неједначине. Аритметичка средина.
Симетричност тачака и фигура.
Симетрала дужи и угла.

12

за школско такмичење - 2, за општинско
- 3, за окружно – 3 часа

8

4. Дељивост бројева

5. Разломци

6. Осна симетрија

7. такмичарски задаци

570

5

2

Предмет: Биологија

Разред: Пети

Тема
Особине живих бића и
разноврсност живог света

Садржај
Зна карактеристике живе и неживе
природе.
Кроз рад у лабораторији (вежбе) уочава
сличности и разлике у изгледу биљних и
животињских ћелија (микроскопирање).

Царство биљка – грађа и
животни процеси биљака

Уочава просторну и временску
16
промељивост живог света.
Разуме да се врста одржава
репродукцијом.
Доказује животне процесе фотосинтезе,
дисања, транспирације.
Зна да организми имају карактеристичну 10
грађу која омогућава довијање
различитих функција еопходних за
одржавање живота.
Разуме утицај човека на биосферу
(заштита животне средине).
Уочава и доказује разлике између
4
биљака и гљива.
Уочава потребу за класификовањем
живог света због његове велике
разнолиости.
Познаје принципе правилне исхране и
разуме њихов значај.

Разноврсност биљака, значај и
заштита

Царство гљива

571

Број часова
6

Предмет: Француски језик
Тема
LESVERBES EN ER,LES VERBES
IRREGULIERE
LE FUTUR PROCHE

Разред: Пети

Садржај

Број
часова

le present des verbes en-er,AVOIR,ETRE,ALLER,la
negation,l’imperatif

9

la construction et l’usage
9

LE PASSE COMPOSE

QUESTIONS

la construction et l’usage,AVOIR;ETRE,les participes
passes irreguleresla concordance du participe passes

9

sur le temps,l’age,le nom,l’heure,la place
d’habitation...

9

572

Шести разред
Предмет : Српски језик

Разреде: Шести

Тема

Садржај
Формирање групе од заинтересованих
ученика и договор о раду.

Број часова
1

Језик

Врсте речи: непроменљиве и
променљиве, падежи
Глаголски облици: глаголске категорије,
лични,нелични,прости сложени
Главни реченични чланови: субјекат:
граматички и логички, предикат: прост и
сложен глаголски и именски предикат
Зависни реченични чланови:објекат,
прилошке одредбе,
атрибут, апозиција
Припрема за општинско такмичење
Рад на тестовима са такмичења
Занимљива граматика
Креативно писање
Стилске вежбе

6

Тумачење књижевног дела по избору
ученика
Уочавање битних елемената
књижевноуметничког текста
Стилске фигуре (рад на одабраним
одломцима из поезије)

6

Језичка култура

Књижевност

573

5

Предмет: Енглески језик
Тема
Обележавање празника и
важних датума

Обрада текстова

Разред: Шести

Садржај
Greetings and introductions,
Numbers
school things

Developing reading and writing skills
Story time-listening and talking

Земље енглеског говорног
подручја
(култура и обичаји)

Places in town
Kitchen object: food
Clothes

Слободно време, како можемо
провести слободно време
Израда паноа

Talking about daily routines
Talking about activities happening at the
moment
Talking about past times

574

Број часова
12

12

6

6

Предмет: Историја

Разред: Шести

Тема
Увод

Садржај
-Тумачење писаних историјских извора

Број часова
1

Европа и Средоземље у раном
средњем веку

-Феномени среднјег века-сеобе, војска,
оружје, ратовање
-Златно доба Византије
-Путеви религија у средњем веку

1

-Црква и свакодневни живот у средњем
веку
-Јужни словени под византијском
влашћу (600-1025.године.)

1

-Црква у свакодневни живот у средњем
веку
-Култура у средњем веку

1

-Путовање Саве Немањића
-Душанов закон

1
1

Срби и њихово окружење у
раном срењем веку

Европа у позном средњем
веку
Срби и њихово окружење у
позном средњем веку

575

1
1

1

1

Предмет: Географија
Тема
Хидросфера
Биосфера
Становништво и насеља

Привреда
Регионална географија
Европе

Разред : Шести

Садржај
Особине светског мора,
разуђеност обале,подземне
воде, воде на копну.
Утицај климе на размештај
природних зона.
Размештај становништва у
свету,структура
становништва. Формирање
насеља кроз историју.
Различити типови насеља.
Највећи светски градови.
Значај привреде и подела на
секторе.
Одлике регија Европе и
значајније европске државе

576

Број часова
2
1
1

1
4

Предмет: Физика

Разред: Шести

Тема
-мерење

Садржај
Мерење дужине,времена –сложенији
задаци

Број часова
1

кретање

Равномерно праволинијско кретање
Равномерно праволинијско кретањерачунски задаци Равномерно
праволинијско кретање-сложени задаци
Графички приказ зависности брзине
одвремена
Релативна брзина
Релативна брзина –сложени задаци
Решавање задатака са општинских
такмичења
Решавање задатака са општинских
такмичења
Одређивање сталне брзине равномерног
кретања тела
Одређивање средње брзине
променљивог кретања тела
Таблично и графичко приказивање
пређеног пута и брзине у зависности од
временаграфички задаци.
Анализа задатака са општинског
такмичења

11

сила

Бројна вредност силе
Слагање сила истог правца и истог
смера,Слагање сила истог правца а
супротног смера
Еластична опруга,коефицијент
еластичности
Сила као мера узајамног деловања два
тела

4

-маса и густина

Израчунавање запремине тела
правилног и неправилног облика

1

577

Предмет: Математика
Тема

Цели бројеви

Дијаграми и њихова
примена

Троугао

Одабрани конструктивни
задаци о троуглу и
четвороуглу

Рационални бројеви

Процентни рачун

Површине троугла и
четвороугла

Разред: Шести

Садржај

Број
часова






Цели бројеви- особине
Рачунске операције
Апсолутна вредност броја
Одабрани задаци

4





Метода правоугаоника
Примена методе правоугоника
Примена дијеграма у решавању
одабраних задатака

3





Углови троугла
Подударност троуглова
Примена подударности

3






Конструкција троугла
Примена конструкције троугла
Конструкција четворугла
Примена конструкције четворугла

4







Особине рационалних бројева
Изрази са рационалним бројевима
Изрази с променљивом
Апсолутна вредност рационалног
броја
Јендачине и неједначине






Процентни рачун одабрани задаци
Примена процената
Примена процената
Одабрани задаци с процентима



Израчунавање површине троуглаодабрани задаци
Површина четвороугла-одабрани
задаци
Примена израчунавања површине
троугла и четвороугла




578

5

4

4


Задаци логичкокомбинаторне природе





Развој геометрије, Талес,
Еуклид.



нестандардни задаци који се своде
на Дирихлеов принцип
Дирихлеов принцип
Одабрани задаци који се своде на
Дирихлеов принцип
Еуклидова и талесова геометријаувод

3

1

Такмичарски задаци

Такмичарски задаци

10

579

Предмет: Биологија

Разред: Шести

Тема
Праживотиње

Садржај
Уочава потребу за класификовањем
живог света због његове велике
разноврсности.
Утицај праживотиња на живот човека.

Број часова
6

Царство животиња

Познаје основне животне процесе и
њихову улогу у остваривању
одговарајућег понашања јединке.
Познаје и разуме основне законитости и
принципе у екологији.
Познаје основне хигијенске мере и
разуме зашто су потребне.
Разуме утицај човека на биосферу
(заштита животне средине)

18

Разуме основне теорије еволуције и
схвата њен значај у формирању
савременог биолошког мишљења.

4

Угроженост и заштита
животиња

Увод у еволуцију живог
света

580

8

Предмет: Француски језик
Тема

LE PRESENT
DES VERBES
EN -ER et des
verbes
irregulieres
COD

Разред: Шести

Садржај

Број
часов
а

le present,la
negation,l’imperatif;POUVOIR,VOULOIR,SAVOIR,DEVOI
R

la place de COD dans les phrases differentesnegation,question..;les pronoms complements

9

9

l’usage de l’article partitif,l’article partitif dans la negation
L’ARTICLE
PARTITIF
LE PRESENT
PROGRESSIF,L
E PASSE
RECENT ET LE
FUTUR
PROCHE

9
le passe recent,le present progressif et le futur proche-l’usage
dans la langue

581

9

Седми разред
Предмет: Српски језик
Тема

Граматика

Књижевност

Језичка култура

Правопис

Разред: Седми

Садржај

Број
часова

Анализа реченица и синтагми; претварање
активних реченица у пасивне и обрнуто:
анализа случајева у којима то није могуће
(нпр. У правом презенту могућан је само
прави повратни пасив, и то не од свих
глагола; пасивну реченицу није могуце
претворити у активну ако не знамо
врсиоца радње, итд.). Уочавање
напоредних односа међу независним
реченицама. Рад са одабраним ученицима
на тестовимаа за такмичење из српског
језика. Вежбе у правилном акцентовању;
коришћење речника да би се проверио
акценат.
Анализа епске и лирске песме – језичко –
стилска средства као интеграциони
чиниоци интерпретације; анализа
драмског књижевног дела – уочавање
битних одлика; разлика између драмског
књижевног дела и позоришне представе.
Анализа савременог књижевног дела по
слободном избору ученика. Коришћење
основне литературе о делима и писцима;
формирање властитог мишљења о делима
и писцима. Уочавање улоге хумора у
књижевноуметничком тексту.
Индивидуално припремање такмичара и
талентованих ученика. Стварање речника
књижевнотеоријских појмова.
Вежбе на тежим експозиторним
текстовима: уочавање основних
информација, извођење закључака,
упоређивање информација из више дужих
текстова. Резимирање. Развијање
ученичке способности да се да
квалитетно писмено изражава. Анализа
писмених састава.
Проширивање знања о правописној норми
српског језика; проверавање, понављање и
увежбавање садржаја из претходних
разреда. Интерпункција у сложеној
реченици. Навикавање ученика на
коришћење правописа.

582

13

10

7

6

Предмет: Енглески језик

Разред: Седми

Тема

Садржај

Усавршавање читања,
изговора и превођења

Бројиве и небројиве именице Past Perfect
Диреткни и индиректни говор

Припреме за такмичење кроз
граматичке и текстуалне
садржаје

Кондиционалне реченице
Грађење речи
Фразални глаголи

12

Упознавање културе, обичаја
енглеског говорног подручја

Пасив
Читање речника
Фразални глаголи
Предлошки глаголи

12

583

Број
часова
12

Предмет: Историја
Тема
Европа од краја XV до краја
XVIII века

Српски народ под страном
влашћу од XVI дo XVIII века

Доба револуција

Србија и Црна Гора: модерне
српске државе

Разред: Седми

Садржај
Велика географска открића
Конкистадори – освајачи или злочинци?
Цивилизације Астека и Инка
Леонардо да Винчи
Мартин Лутер и појава протестантске
религије
Сулејман и Рокселана
Да сам ја одведен данком у крви у
Једерене или Цариград?
Хајдуци – јунаци или разбојници?

Број часова
5

4

Рат за независност САД
4
Француска грађанска револуција –
Припреме за такмичење из историје
Наполеон Бонапарта – Припреме за
такмичење из историје
Грађански рат у САД – Припреме за
такмичење из историје
Највеће битке Првог и Другог српског
5
устанка – Припреме за такмичење из
историје
Карађорђе и Милош Обреновић, личност
и владавина – Припреме за такмичење из
историје
Супруге српских владара: Јелена,
Карађорђева жена, и књегиња Љубица
Обреновић – Припреме за такмичење из
историје
Државна знамења Србије – застава, грб и
химна – Припреме за такмичење из
историје
Мој крај у Српској револуцији –
Припреме за такмичење из историје

584

Предмет: Географија
Тема
Азија
Африка
Северна Америка
Средња и Јужна
Америка
Аустралија и Океанија
Поларне области

Разред: Седми

Садржај
Физичкогеографске и
друштвеногеографске одлике
Азије
Физичкогеографске и
друштвеногеографске одлике
Африке
Физичкогеографске и
друштвеногеографске одлике
Северне Америке
Физичкогеографске и
друштвеногеографске одлике
Северне и Јужне Америке
Физичкогеографске и
друштвеногеографске одлике
Аустралије и Океаније
Географске одлике поларних
области

585

Број часова
3
2
1
1
1
1

Предмет: Физика

Разред: Седми

Тема
-сила и кретање

Садржај
Решавање проблема кретања тела с
константним убрзањем.
Графичко решавање проблема код
равномерно променљивог кретања и
њихова примена.
Равномерно променљиво кретањесредња брзина
Графичко решавање проблема код
равномерно променљивог кретања и
њихова примена.
Израчунавање пута код равномерно
убрзаног кретања када је дат график
брзине
Решавање задатака са општинских
такмичења
Решавање задатака са општинских
такмичења

Број часова
7

-кретање тела под дејством
силе теже

Кретање тела у гравитационом пољусложени задаци
Примери за примену Њутнових закона
динамике

2

-сила трења

Тела на стрмој равни
4
Решавање проблема везаних за слагање и
разлагање сила
Анализа задатака са општинског
такмичења
Сила трења и коефицијент трењасложени задаци

-равнотежа тела

Принцип рада простих машина
Равнотежа и просте машине-сложени
задаци

2

- механички рад и енергија

Видео запис или симулација на рачунару
различитих облика механичког кретања
под дејством силе теже
Решавање проблема везаних за
рад,енергију тела и законе кретања
Решавање тестова-сложени задаци

3

586

Предмет: Математика

Разред: Седми

Тема

Садржај

Реални бројеви

-Ирационални број
-Операције са квадратним коренима
-Операције у скупу R

Питагорина теорема

-Примена Питагорине теореме на:
-Једнакокраки и једнакостранични
троугао, ромб, трапез и делтоид

6

Полиноми

-Множење полинома полиномом
-Квадрат бинома
-Разлика квадрата
-Растављање на чиниоце
-Примена полинома - једначине и
неједначине
-Конструкција правилних многоуглова
О и Р правилних многоуглова

10

Зависне величине и њихово
представљање

-Обрнуто пропорционалне величине,
график
-Примена пропорција

3

Круг

-О и Р делова круга

4

Сличност

-Сличност троуглова

4

Многоугао

587

Број
часова
4

5

Предмет: Биологија

Разред: Седми

Тема

Садржај

Порекло и разхвој људске врсте

Разуме основне тероије еволуције и
схвата њен значај у формирању
савременог биолошког мишљења.

Грађа човечјег тела

Разуме да организми функционишу
преко система органа, као независна
уравнотежена целина у сталној
интеракцији са околином.
Познаје основне принципе хигијене и
разуме зашто су потребни.
Познаје принципе правилне исхране и
здравог живота.
Треба препознати карактеристична
понашања људи и разуемти узроке
њиховог настанка.

Репродуктивно здравље

588

Број
часова
6

24

6

Предмет: Хемија

Разред: Седми

Тема

Садржај

Хемија и њен значај

-Развој хемије као науке
-Хемија у савременом животу
-Мерења у хемији : Мерења масе,
мерења запремине и t

Основни хемијски појмови

-Метое раздвајања смеша
-Раздвајање чврто чврте смеше Nacl и l2
сублимацијом
-Раздвајање зелене боје лишћа
хроматогрофидом и боје из фломастера

3

Хомогене смеше – раствори

-Раствори-својства раствора:
експериметално провера снижења t
мржњења раствора Nacl у односу на
воду
-Растварање КМuO4, SuSO4, FECl3 у
раствору воденог стакла
-Калоидни раствори-растварање
мелатана
-Израчунавање масеног процентног
садржаја
-Израчунавање масеног процентног
садржаја у поступку разблаживања
-Израчунавање масеног процентног
садржаја у поступку мешања раствора

9

Хемијске реакције и
израчунавања на основу
хемијских једначина

-Основни типови хемијски реакцијасинтеза Al/3 ili Zn/2
-Електролиза H2O и електролиза Kl
-У електрохемијској ћелији од кромпира
-Израчунавање на основу релација
количине супсанци
-Израчунавање на основу релација масе
супсатнци
-Израчунавање на основу броја честица:
атома, молекула и јона
-Израчунавање на основу хемијски
формула масеног % састава
-Израчунавање хемијски формула
кристалних масеног % састава
-Израчунавање на основу хемијског
једначина, на основу односа количине,
масе и броје честица учесника у
хемијској реакцији
-Топлотни ефекти при физичким и
хемијским променама супстанци-

19

589

Број
часова
5

егзотермне и ендотермне реакције
-Раставрање NaOH и растварање NHaCl
у води

590

Предмет: Француски језик

Разред: Седми

Тема

Садржај

Profite de tes loisirs

Le passé récent (грађење и употреба)
– le présent progressif (грађење и
употреба) – le futur proche (грађење и
употреба). Употреба ова три времена
у конкретним ситуацијама. Схватање
разлика и упоређивање са матерњим
и енглеским језиком. Писање краћих
текстова у ова три времена и њихово
пребацивање из једног у друго,
односно треће време.
Исказивање будућности, циља,
потребе, компарација придева.
Употреба футура, компаратива и
суперлатива у конкретним
ситуацијама. Неправилна
компарација.
Имперфекат (грађење и употреба).
Употреба имперфекта у
хипотетичким реченицама.
Приповедање неког догађаја тј.
описивање.
Кондиционал презента(грађење и
употреба). Употреба кондиционала у
хипотетичким реченицама, за
исказивање жеље и учтивости.
Разликовање облика кондиционала и
имперфекта. Самостално исказивање
хипотезе.

Prépare l’avenir

Partage des informations

Affirme-toi

591

Број
часова
4

4

5

5

Осми разред
Предмет: Српски језик

Разред: Осми

Тема

Садржај

Језичка култура

-Усмено расправљање на тему из
свакодневног живота
-Писање аргуметативних текстова с
коришћењем литературе
-Вежбе у говорништву
-Анализа реклама
-Проучавање локалног говора
-Синтактичка анализа компликованих
реченица
-Самостално састављање дијаграма и
графикона

Граматика

Књижевност

-Каракеризација ликова увидом у форме
приповедање
-Језичко-стилска анализа
књижевноуметничког текста
-Истараживачки рад на речницима
-Компаративни приступ у обради
одабраних књижевних текстова
-Драматизација познатог текста
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Број
часова
12

11

11

Предмет: Енглески језик

Разред: Осми

Тема

Садржај

Усавршавање читања, изговора и
превођења

Бројиве и небројиве именице Past Perfect
Диреткни и индиректни говор

Припреме за такмичење кроз
граматичке и текстуалне садржаје

Кондиционалне реченице
Грађење речи
Фразални глаголи

12

Упознавање културе, обичаја
енглеског говорног подручја

Пасив
Читање речника
Фразални глаголи
Предлошки глаголи

12

593

Број
часова
12

Предмет: Историја

Разред: Осми

Тема

Садржај

Независне Србија и Црна Гора

Берлински конгрес
Кнез и краљ Милан Обреновић, личност
и владавина
Мајски преврат - крај Обреновића
Краљ Петар Први Карађорђевић,
личност и владавина
Први светски рат (главни фронтови)
Србија у Првом светском рату
Мој крај у Првом светском рату
Арчибалд Рајс

Први светски рат и револуције у
Русији и Европи и
Србија и Црна Гора у Првом
светском рату

Свет, Европа и Југославија
између Првог и Другог светског
рата

Мусолини, Хитлер и Стаљин – велике
вође међуратног периода
27. март

Други светски рат

Број
часова
4

4

4

3
Други светски рат – највеће битке
Наоружање у Другом светском рату

Југославија у Другом светском
рату

2
Партизански и четнички покрет
Јосип Броз Тито, личност и владавина

594

Предмет: Географија
Тема
Географски положај
Природне одлике Србије
Становништво и насеља
Србије
Привреда Србије
Србија у савременим
интеграцијским процесима

Разред: Осми

Садржај
Географски положај,
границе,прелази
Рељеф,клима,воде,биљни и
животињски свет, национални
паркови.
Становништво и насеља
Привреда Р Србије
Р Србија у савременим
интеграцијским процесима
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Број часова
1
5
1
1
1

Предмет: Физика

Разред: Осми

Тема

Садржај

-периодично кретање

Осцилаторно кретање
Карактеристике таласа

-електростатика

Видеозапис или симулација на рачунару 7
различитих облика електричних појава у
свакодневном животу
Кулонов закон-рачунски задаци
Рад у електричном пољу,напон
Рад у електричном пољу,напонрачунски задаци
Решавање задатака са општинских
такмичења

-електрична струја

Решавање задатака са општинских
такмичења
Амперметар и волтметар у електричном
колу
Омов закон
Кирхофова правила
Рад и снага електричне струје и Џулов
закон
решавање задатака са општинског
такмичења
Решавање проблема везаних за
Кирхофова правила

7

-геометријска оптика и светлосне
појаве

Сферна огледала и конструкција лика
Оптички инструменти

2

596

Број
часова
2

Предмет: Математика
Тема
1. Сличност троуглова

2. Тачка,права,раван

3. Линеарне једначине и
неједначине
4. Призма
5. Пирамида
6. Линеарна функција

7. Графичко представљање
података

8. Системи линеарних
једначина са
две непознате

9. Ваљак

10. Купа
11. Лопта

Разред: Осми

Садржај
Талесова теорема и сличност троуглова
Односи страница,обима и површина
троуглова
Примена сличности на правоугли троугао
Однос тачке и праве,тачке и равни,равни и
равни,ортогонална пројекција,диедар и
полиедар
Решавање проблемских задатака
Примена линеарних једначина и
неједначина у
решавању текстуалних задатака
Израчунавање површине и запремине када
нису
непосредно дати неопходни елементи
Израчунавање површине и запремине када
нису
непосредно дати неопходни елементи
Функција и график функције y= kx + n
Нуле и ток функције,имплицитни облик фје
Решавање текстуалних задатака
Табеларно и графичко представљање
података
Стубични и кружни дијаграм,средња
вредност и
медијана,текстуални задаци
Системи једначина са две непознате
Графички метод,метод замене и метод
супротних коефицијената у решавању
једначина,тексту
-ални задаци
Израчунавање површине и запремине када
нису
непосредно дати неопходни елементи
Израчунавање површине и запремине када
нису
непосредно дати неопходни елементи
Израчунавање површине и запремине када
нису
непосредно дати неопходни елементи
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Број
часова
1

2

2
2
2
1

1

3

2
1

1

Предмет: Биологија

Разред: Осми

Тема
Екологија и животна средина

Садржај
Упознавање са општим еколошким
појмовима кроз еколошке факторе и
ланце исхране.

Број часова
5

Угрожавање, заштита и
унапређивање екосистема
животне средине
Глобалне последице
загађивања животне средине

Уочвавање разноликости екосистема на
земљи, шта их угрожава и како их
унапредити и заштитити, како се
понашати код глобалног загађења.

20

Животна средина и одрживи
развој

Разуме улогу и значај личног
ангажовања у заштити животне средине
кроз одрживи развој.

6

Животна среидна, здравље и
култура живљења

Упознаје принципе вођења здравог
живота уз разумевање значаја
поштовања ових принципа.

5
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Предмет: Хемија

Разред: Осми

Тема

Садржај

Неметали оксиди неметала и
киселине

-Хемијски елементи и једињења
-Добијање хлора реакцијом HCl са
KMuO4 и пиролизитом
-Фосавор његова својсва и примена P2O5,
фосворна киселина
-Амонијак, добијање амонијака
-Угљеник оксид и симулација уређаја за
гашење пожара
-Калцијум и калцијум хидроксид,
својстава и примена
-Упоређивање релативности метала исте
групе (реакције метала са водом) исте
периоде К,Са
-Понашање метала (Fe,Zn ,Cu) у
реакцијама са различитим киселинама
-Хемијска израчунавања
-Испитивање физичких својстава олова и
упоређивање са другим металима (Аl)
-Корозија метала изаштитаод
корозије.Улога кисеоника у процесу
корозије метала.Заштитне превлаке галванизација
-Експериметално доказивање C и H у
скробу и етанолу

Метали, оксиди метала и
хидроксида

Увод у органску хемију
Угљоводоници

Органско једињење са
кисеоником

-Течни углљоводоници као неполарни
раставарач-раставарање јода и маси у
медицинском бензину
-Разликовање алкана и алкена у реакцији
са КМuO4 и Br2/H2O
-Сагоревање угљоводоника као
егзотемна реакција
-Задаци на бази мола
-Раздвајање етанола и воде
-Дехидратација глицерола
-Добијање антифриза мешањем
глицерола и воде
-Израчунавање масеног елементарног %
садржаја у кисеоничним органским
једињењима
-Разликовање алдехида и кетана
-Толенсова и Фелингова проба на
алдехиде и кетане (ацетон)

599

Број
часова
5

6

1
4

5

Биолошки важна једињења

-Добијање уља пресовањем или
ексракцијом семена сунцокрета
-Уклањање непријатног мириса ужеглих
масноћа екстракцијом слободних масних
киселина помоћу раствора NaHCO3
-Реакција глукозе и фруктозе са Фелингтовим Толенсовом
-Разликовање меда и сахарозе
-Доказивање скроба у намирницама
-Растварање целулозе и добијање
вештачких целулозних влакана
-Доказивање S,N у протеинима
-Доказивање протеинима у узорцима
вуне, перја и беланцета
-Доказивање пептидне везе у протеинима
беланцета
-Хемија животне сердине –
експериметални рад повезан са
проблемима животне средине
-Рачунски задаци

600

15

Предмет: Француски језик

Разред: Осми

Тема

Садржај

Број
часова

LES PRONOMS POSSESSIFS

l’usage des pronoms possessifs,mon-avec le
feminin

9

l’accord avec sujet ou avec l’objet
L’ACCORD DU ARTICIPE
PASSE

9

les pronoms complements,l’usage,sa place
COI/COD

EXPRIMER LE BUT,LA
COSEQUENCE,LA
CONDITION,LA CAUSE

9

comment exprimer le but,la consequence,la
cause,la condition avec les differentes
conjonctions,l’usage des temps..
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9

7. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ
Циљ : Културне активности обухватају : прославу дана школе, почетка и краја школске године, завршетка основношколског
образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете
установама културе, заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе и друге активности које доприносе проширењу утицаја
школе на васпитање ученика и културном развоју окружења школе.
ОБЛАСТ

САДРЖАЈИ

НАЧИН

НАЧИН ПРАЋЕЊА

ОСТВАРИВАЊА
- припрема приредбе

-

Културне
манифестације

Пријем првака

- припрема изложбе

приредба
родитељски
састанак

-

фотографије
видео запис
извештај са родитељског
састанка
увид у педагошку документацију

-

фотографије
видео запис
посматрање

-

- подела честитки добродошлице
- подела поклона првацима од локалне самоуправе
- заједнички родитељски састанак
-

обележавање европског Дана језика
обележавање Дана просветних радника
обелезавање Дана заљубљених
обележавање Дана матерњег језика
обележавање Дана жена

-
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приредба
изложба
приредбапрезентација

Дечија недеља
Свети Сава

Нова година

-

ученичка права
приредба
посета бака и дека
спортска такмичења
улепшавамо школско двориште ( цртамо кредама
у боји

-

представа
фер-плеј турнир
акције

-

посматрање
фотографије
израда паноа

-

-

хуманитарна акција
приредба
радионица

-

израда паноа
фотографије
посматрање
увид у педагошку документацију

-

слатки пакет за друга
ја имам таленат
приредба ученика млађих разреда-дружење
одељенски заједница
конфете уместо петарди-радионица
правимо и украшавамо еколошкуи јелку
правимо честитке

-

Светосавска академија у Дому културе
обележавање школске славе
Изложба ликовних и литерарних радова
квиз знања

-

приредба
изложба

-

фотографије
видео запис
школски сајт
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Значајне годишњице и
датуми

-

такмичења

-

Дан сећања на српске жртве у Другом светском
рату
Дан примирја у Првом светском рату
Дан државности
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма
Дан победе
Видовдан

-

квиз
изложба
пано
презентација
реферати

-

фотографије
видео запис
школски сајт

упознавање ученика са правилима учешћа у
такмичењу „Читалачка значка“
мотивисање ученика за учешће у такмичењу
формирање комисије и евидентирање
проглашење победника и подела награда и
похвалница
организација школских и општинских такмичења

-

такмичења

-

извештаји
увид у педагошку документацију
фотографије
израда паноа
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Посета Сајму књига
Посета позоришту
Посета биоскопу
Посета библиотеци
Посета музеју
Дружење са песником
Посета Фестивалу науке
Посете манастирима

-

посета
представа
сусрет

-

посматрање
фотографије
извештаји о реализацији

- Обележавање мале матуре

-

приредба
изложба
пано

-

израда паноа
посматрање
извештаји

Посете

-

Ђачки растанак

- Обележавање матуре осмих разреда
и

- Изложба ликовних и литерарних радова ученика 4.
8. разреда
- Проглашење ђака генерације
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8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Циљ : Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби
неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског
програма, реализује и програм школског спорта којим су обухваћени сви ученици.
ОБЛАСТ

САДРЖАЈИ

НАЧИН

НАЧИН ПРАЋЕЊА

Игре без
граница

ОСТВАРИВАЊА

-

израда плана реализације
између две ватре
мали фудбал
полигон спретности
представљање на паноу

Међуодељенска и међумесна
такмичења

-

фотографије
извештаји о реализацији

-

упознавање учитеља и
наставника са принципима фер –
плеј игре
упознавање ученика са
принципима фер-плеј игре
организовање турнира уз
поштовање фер-плеј правила
праћење примене фер-плеј
правила на редовним часовима
израда паноа о фер плеј
турнирима

Фер –плеј такмичења

-

фотографије
извештаји о реализацији

-

Фер плеј турнири

-

Фер плеј турнири
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-физичка припрема за крос

Вежбање

-упознавање стазе

Крос

-

фотографије
извештаји о реализацији

-

посматрање
извештаји о реализацији

-реализација кроса
-награђивање и похваљивање
најбољих учесника кроса
-писање извештаја и израда паноа о
реализованом кросу

Здравствено васпитање

Крос

- објављивање на школском сајту

-

систематски прегледи
лекарски прегледи такмичара
хигијена тела, одеће, учионице
предавања о здравој исхрани
превенција болести
зависности

Прегледи
Часови одељенске заједнице
Часови биологије-природе и
друштва

607

Покренимо нашу децу

-

вежбе: весела столица,
разиграна палица, причам ти
причу, здрава стопалца

Извођење вежби
(помоћу палица, столица,
лоптица, флашица)
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-

посматрање

9. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Циљ : Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације и програми превенције других
облика ризичног понашања, као што су, нарочито употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци и малолетничка деликвенција,
саставни су део школског програма.
Остварују се кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно другим законским
заступницима у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама.
У остваривање програма укључују се и физичка и правна лица са територије јединице локалне смоуправе, установе у области културе
и спорта, вршњачки посредници, као и лица обучена за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања,
дискриминације и других облика ризичног понашања.
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ОБЛАСТ

САДРЖАЈИ

НАЧИН

НАЧИН ПРАЋЕЊА

ОСТВАРИВАЊА
-упознавање ученика и родитеља са школским
правилима понашања (упознавање кућног реда)

-

-истицање школских правила на огласној табли за
родитеље
-доношење одељенских правила
-представљање одељенских правила-возић правила

-

Правила понашања у школ

-усвајање и провера разумевања правила
-праћење поштовања правила
-мењање правила према потребама одељења
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родитељски састанци
израда паноа
вођење евиденције
предлагање
представљање
договор око санкција
када се договорено не
поштује
партиципативно
радионичарски рад

-

извештај
увид у педагошку
документацију
увид у евиденцију

Превентивне радионице

-

„Шта значи добар друг“
„Уа неправда“
Одељенска заједница
Хуманост на делу
Понашање у школи и ван ње
Случајеви доброг и лошег понашања у школи и
ван ње
Колико поштујемо правила понашања
Како се дружимо у нашем одељењу
Како лоши људи утичу на околину
Дружење и другарство
Шта је то што ме вређа
Како се понашамо на на јавном месту
Основни безбедности деце –насиље као
негативна појава
разговор о непожељним особинама личности
Како поштовати себе и друге
Та тешка реч извини
Пажљиво са речима
Помозите шта да радим другови ме одбацују
Како се шире гласине
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-

радионичарски рад
партиципативно

-

фотографије
увид у педагошку
документацију
извештаји

-

-

-

упознавање родитеља са начелима реституције
упознавање ученика са начелима реституције
праћење надокнаде за учињену материјалну
штету (оштећење школске имовине)

-

одабирање и формирање чланова форум театра
израда плана окупљања групе
одабир ситуација насиља за наступ
увежбавање наступа
предствљање форум театра ученицима,
родитељима, наставницима
анализа рада

Форум театар млађих и
старијих разреда

Реституција

Вршњачки тим

-

формирање ВТ и подтимова (.....)
доношење плана рада
упознавање осталих ученика са активностима ВТ
реализација планираних активности –
хуманитарне акције, караоке, Ја имам таленат,
обележавање Дана толеранције, нај другдругарица
проширивање тима повременим члановима (
ученици са проблемима у понашању)
вођење документације
анализа рада тима и предлог мера за
унапређивање

-
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-

радионичарски рад
партиципативно
скупљање-акција
приредба
анализирање

-

презентација
информисање
дискусија
уплате

-

увежбавање
представе
анализе

-

увид у документацију
фотографије
школски сајт
увид у извештаје

-

увид у извештај
увид у записник
увид у изводе

-

фотографије
видео запис
увид у документацију

-

Фер –плеј спортска
такмичења

-

Шта је данас било у
школи

-

упознавање учитеља и наставника са
принципима фер – плеј игре
упознавање ученика са принципима фер-плеј
игре
организовање турнира уз поштовање фер-плеј
правила
праћење примене фер-плеј правила на редовним
часовима

-

информисање
израда паноа
презентација
турнир
анализа примене
усвојених правила

-

фотографије
увид у пано
извештај

упознавање родитеља са приручником Шта је
данас било у школи
реализовање радионице „Помозите своме детету
када се понаша насилно“
извештавање о превентивним активностима на
родитељским састанцима, Савету родитеља и
Општинском савету родитеља

-

предавања
радионице
састанци

-

увид у извештаје
увид у шаписнике
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Програм превенције других облика ризичног понашања
ОБЛАСТ

САДРЖАЈИ

НАЧИН

НАЧИН ПРАЋЕЊА

ОСТВАРИВАЊА

-

предавање о наркоманији
предавање о штетности употребе дувана,
пасивног пушења и употребе алкохола (за
ученике од 4. до 8. разреда)
приказ филма о штетности алкохола и дувана
обележавање Светског дана борбе против Сиде
обележавање националног дана без дуванског
тима
анкетирање ученика – да ли и колико често
посећују кладионице
посета кладионицама –стварање зависности

-

Трговина белим робљем

-

Секте и како им се одупрети
Сида
Последице прераног ступања у полне односе

Други облици
ризичног понашања

Болести зависности

-

-
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-

презентације
анкетирање
анализа
посете
предавања

-

посматрање
извештаји
увид у документацију

-

предавања
израда паноа

-

фотографије
видео запис
увид у извештај

10. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Циљ: Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања садржајног и
целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства
и пријатељства, школа је дужна да реализује ваннаставне активности ученика у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.
Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске групе ученика, школског листа, фолклора и спортских секција.

10.1. Програм ваннаставних активности у првом циклусу
Тема
Друштвене
активности

Техничке
активности

Хуманитарне
активности

Садржај
-

Начин реализације

Израда паноа, зидних новина
Изложбе, продајне изложбе
Организовање изложби
Учешће у акцијама локалне
заједнице (ускршњи вашар)
Израда честитки
- Израда
Израда васкршњих украса
- Уређење
Уређење простора (еко-кутак у
нашој учионици)
Израда модела
Правимо хранилице за птице
Негујемо биљке
Прикупљање
помоћи
за
- Прикупљање
болесног друга
- Подела
Учешће у хуманитарној акцији:
„Слатки пакет за Нову годину“
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Начин праћења
Ученички радови и продукти
излажу се у простору учионице и
ходнику школе

-

Извештај
Фото-галерија

Спортске
активности

-

Културне
активности

-

Међуодељењска и међумесна
дружења
фер-плеј такмичења

-

Турнир
Такмичење

-

Фотографије
Урађени панои

Припрема
приредби
(рецитовање, глума, певање)
Посета биоскопу
Посета библиотеци
Маскенбал

-

Приредбе
Маскенбали

-

Фотографије и снимци
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10.2. Програм ваннаставних активности у другом циклусу

Тема

Садржај
-

Рецитаторска
секција

-

Драмскорецитаторска
секција

Чиниоци изражајног казивања,
акценатске
вежбе,
вежбе
интонације и вежбе интензитета
гласа,
темпа,
мимике,
гестикулације,
увежбавање,
наступ, припрема за општинско
такмичење
рецитатора,
окружно
Избор комада за припрему,
упознавање са текстом и подела
улога, подешавање текста новог
комада за потребе представе:
дељење на чинове, слике и
појаве, утврдити појединачне и
задатке по групама, читачка
проба, читајућа проба- комад се
чита по улогама и анализирају
говорне радње, распоредна
проба: груписање лица и ствари
на сцени, вежбе покрета и геста,
сценске радње, јавни наступ,
такмичење у беседништву,
посело

Начин реализације
-

-

Приредба
Смотра
Радионица
Вршњачка едукација
Презентација
Израда паноа
Сарадња
са
другим
установама
Приредба
Смотра
Радионица
Вршњачка едукација
Презентација
Израда паноа
Сарадња
са
другим
установама

Начин праћења
-
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Снимци
Фотографије
Вођење евиденције у дневнику
других облика рада
Панои
Презентације
Сајт школе
Праћење
интересовања
ученика
Писање извештаја
Снимци
Фотографије
Вођење евиденције у дневнику
других облика рада
Панои
Презентације
Сајт школе
Праћење
интересовања
ученика
Писање извештаја

-

Секција страног
језика (енглески)

-

Секција страног
језика (француски)

-

Ликовна секција

Припрема и обележавање дана
страних
језика,
припрема
заједничког
пројекта
и
представљање на школској
приредби,
увежбавање
–
читајућа проба, јавни наступ,
припрема за школску славу,
избор писаца и дела енглеске
књижевности
и
поезије,
упознајем језик – видео снимци,
читање одабраних текстова
Исто сем и дела француске
књижевности,
обележавање
ускршњих празника пригодним
текстовима

-

Дечја
недеља-комбиноване
технике, јесен (различите врсте
материјала и техника, цртање,
сликање,
колажирање,
калиграфија,
Нова
година
израда украса, цртање, сликање,
естетско уређивање школе и
средине, припремање школске
изложбе, Ускрс (комбиноване
технике,
цртање,
сликање,
колажирање),
вајање
различитим
материјалима,
годишња школска изложба

-

-

-

Пано
Приредба
Радионица

Приредбе
Радионице

Изложба
Учешће на конкурсима
Сарадња
са
другим
установама
Вршњачка едукација

-

Фотографије
Панои
Записници
Вођење
документације

-

Панои
Записници
Фотографије
Вођење
документације

-

Фотографије
Панои
Записници
Вођење
документације
Писање извештаја

-
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педагошке

педагошке

педагошке

-

Еколошка секција –
„Ја еко-ђак“

-

Саобраћајна секција

-

Одбојкашка секција

Обележавање важних датума,
израда паноа, акција скупљања
секундарних
сировина,
постављање кућица за птице,
загађеност ваздуха у зимском
периоду, уређење цветних леја
у школском дворишту, учешће
у акцијама локалне заједнице

-

Основа
правила
кретања
пешака, семафори и остали
светлосни знакови, правила
поступања по саобраћајним
знацима, решавање првенства
пролаза, правила саобраћаја
бицикла и бицикла са мотором,
обавезе
према
пешацима,
припрема
и
организација
такмичења,
практично
усавршавање знања и технике
кретања бициклиста и пешака
за ученике ван секције
Основни ставови у месту и из
кретања,
додавање
лопте
прстима и чекићем, школски
сервис, игра, правила, тенис
сервис, игра, увежбавање са
сервисом, смечирање лопте,
блокирање лопте, одбрана и
напад
крозигру,
игра
мешовитих екипа, игра првих
екипа за назив „најбољи смечер,

-

-

-

-
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Вршњачка едукација
Учешће у еколошким
активностима
локалне
заједнице
Учешће на конкурсима
Израда паноа
Радионице
Изложба од рециклаже
Сарадња
са
Еко
покретом
Коришћење литературе
Електронски софтвер за
припрему
возачког
испита
Презентације
Практична вожња на
саобраћајном полигону
Вршњачко учење

Тренинзи
Такмичења
Сусрети
Вршњачко учење
Анализа
игре
презентације

кроз

-

Фотографије
Записници
Вођење документације
Праћење рачуна секције
Постављање на сајт

-

Записници
Извештаји
Електронски тестови
Решавање тестова
Праћење практичне вожње
Фотографије
Видео снимци
Израда паноа

-

Фотографије
Израда паноа
Постављање на сајт
Вођење евиденције
Писање извештаја

блокер,
сервер,
надигравање

-

Фудбалска секција

-

Хорска секција

Форум-театар

слободно

Техника вођења, додавања и
пријема
лопте
у
месту,
додавање и пријем лопте у
кретању,
вођење
лопте,
дриблинг леви и десни, ударац
лопте пуним рисом, главом,
дриблинзи и финте, шутерски
тренинг,
игра
у
нападу,
контранапад, игра на два гола
Одабир ученика, подела по
гласовима, избор песама, рад по
гласовима, динамика, рад са
солистима, уввежбавање по
гласовима, заједничке пробе уз
пратњу
клавира,
рад
на
уједначеном такту и динамици,
увежбавање
мелодија
по
гласовима, увежбавање песама,
певање
народних
песама,
певање на неутрални слог,
припрема за наступ, јавни
наступ
Одабир
ситуација за ра,
припрема за јавни наступ,
одабир представе и њено
извођење,
увежбавање
садржаја,
представљање
ученицима
петог
разреда,

-

Тренинзи
Фер-плеј
Турнири
Сусрети

-

Фотографије
Израда паноа
Постављање на сајт
Вођење евиденције
Писање извештаја

-

Пробе
Увежбавања
Приредбе
Учешће у културним
дешавањима
локалне
заједнице

-

Снимци
Фотографије
Сајт
Панои

-

Истраживање
реалних
ситуација
Увежбавање садржаја
Наступ
Сарадња
са
другим
установама

-

Снимци
Фотографије
Сајт
Панои

-
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представљање ученицима у
издвојеном одељењу, наступу
оквиру акције ВТ, презентација
у библиотеци

-
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Вршњачко учење

11. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Основни циљ професионалне орјентације јесте да ученик добије целовиту и реалну слику осеби и сагледа своју улогу у
свету рада, да успешније планира и остарује свој професионални развој како би се потпуније и стваралачки испољавао
кроз рад, постизао лично задовољство и био друштвено користан.
Циљ и задаци
програма

Од школске 2012/2013.године. школа је укључена у ГИЗ пројекат професионалне орјентације на преласку из основне у
средњу школу.
Општи циљ пројекта је постицање младих да путем активног учешћа у петофазном процесном моделу професионалне
орјентације прузмуодговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве школовањаи каријере, да
промишљено донесу одлуку о избору школе или да се укључе у свет рада и на тај начин пстигну успех у планирању
своје каријере.

Област

Садржај
-Разговори о занимањима родитеља (Iразред)

-Стицање знања о занимањима људи и
формирање нових појмова (II-разред)
Ширење знања о
занимањима
-Посета пошти, продавници, библиотеци . .
. (III-разред)

Начин остваривања

Начин праћења

- разговори на
часовима ОС
-посете

-увид у педагошку документацију

-усвајање нових знања
на часовима редовне
наставе

-фотографије
-извештај
-усмене и писмене провере

-Упознавање ученика са занимањима у
оквиру садржаја наставних предмета (V,VI
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–разред)

-Посета фабрици „Ђорђо С“

-Анкетирање о избору занимања и
разлозима за то
(V-разред)

Испитивање
професионалног
интересовања и
опредељења

-Анкетирање о омиљеним и неомиљеним
занимањима (VII-разред).

-Анкетирање ученика у циљу испитивања
професионалног интересовања (VIIIразред)

-анкетирање и обрада
резултата
-тестирање

-извештај
-анализа резултата

-Анкетирање ученика у циљу испитивања
професионалног опредељења (VIII-разред)
Наступ форум-театра
Пет корака до одлуке о
школи и занимању

-Прервазилажење стереотипа о
занимањима (VII-разред)
VII разред:

-наступ

Радионица

-Представљање програма и портфолија за
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-фотографије
-израда паноа
-Извештај

ученике и договарање о начину рада

-Увид у педагошку документацију

- У очима других
-Припрема сусрета са експертима у нашој
школи – експерти у нашој школи
- Посета средњој школи, фирми, установи

VIII разред:
- Представљање програма и портфолија за
ученике
- У свету интересовања
- У свету врлина и вредности
- Самоспознаја – то сам ја
- Образовни профили у средњој школи
- Захтеви занимања – способности и
контраиндикације
- Припрема за реалне сусрете
- Остварујемо учење путем реалних сусрета
- Моја одука о занимању
Сарадња са средњом
школом

-Презатацијае школа (VIII-разред)

-презентација

-фотографије

-посета

-пано
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-Посета ученика (VII и VIII-разред)

-информисање

-извештај

-испробавање праксе

-табла за проф.оријентацију

-Пратим те на пракси (VIII-разред)

-Посета Сајму образовања (VIII-разред)

-фотографије
Дан девојчица и
дечака

Посета фирмама, установама, предузећима

-посете
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-школски сајт
-извештај

12. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Циљ: Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика.
ОБЛАСТ

САДРЖАЈИ

НАЧИН

НАЧИН ПРАЋЕЊА

Подизање нивоа свести о
сопственом здрављу и
хигијенским навикама

Систематски
прегледи

ОСТВАРИВАЊА
-

редовни системски прегледи
прегледи за упис у први разред
прегледи за упис у средњу школу
прегледи за екскурзије
прегледи за спортска такмичења
стоматолошки прегледи

-

лична хигијена
хигијена одевања и становања
здрава исхрана-анорексија
значај ужине за школско дете
психосоматске карактеристике детета у
пубертету
хигијена у пубертету
одмор и рекреација
зашто је важно бавити се спортом

-
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-

прегледи

-

извештаји

-

презентације
предавања
радионице
трибине

-

увид у педагошку
документацију
фотографије

-

Превенција болести
зависности

-

штетност пушења и алкохола
штетност наркомније
СИДА као последица болести зависности

-
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презентација
радионица
филм

-

фотографије
извештај

13. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Циљ: Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих друштвених група;
уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције школског спорта, волонтирања и других
добротворних акција.
ОБЛАСТ

САДРЖАЈИ

НАЧИН

НАЧИН ПРАЋЕЊА

Материјална
подршка социјално
угроженим
ученицима

ОСТВАРИВАЊА
-

Хуманитарни рад

-

идентификовање ученика којима је потребна
материјална подршка
подела школског прибора
обезбеђивање бесплатних уџбеника
обезбеђивање ужине
сарадња са центром за социјални рад

-

идентификовање
сарадња
акције

-

увид у извештаје

сарадња са Црвеним крстом
прикупљање материјалне помоћи болесним
ученицима
обележавање Дана волонтера
обележавање дана Рома
хуманитрна акција „Слатки пакетић за друга“
Недеља солидарности, акција „Друг-другу“
акција „Чеп за хендикеп“

-

представе
акције
радионица
прикупљање

-

увид у извештаје
израда паноа
фотографије
сајт школе
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Подршка ученицима са
посебним потребама и
ученицима из
маргинализованих група

-

-

-

-

Безбедност ученика

-

идентификација ученика са посебним потребама
и ученика из маргинализованих група
укључивање деце са посебним потребама и
ученика из маргинализованих група у школске
приредбе, такмичења и друге манифестације
„Помозите шта да радим другови ме одбацују“
вршњачко учење „Друг-другу“
помажем болесном другу-другарици

упознавање родитеља и ученика са правилником
о безбедности
анкетирање узорка ученика (од 3. до 8. разреда) о
безбедности у школи и предузимање мера у
складу са добијеним резултатима
„Трговина белим робљем“
„Кликни безбедно“-безбедно коришћење
интернета
превентивне радионице (превенција и заштита
деце од опојних дрога и алкохола, безбедност
деце у саобраћају, превенција и заштита деце од
трговине људима, заштита од техничкотехнолошких несрећа и природних непогода,
безбедност деце на интернету, полиција у служби
грађана)
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-

-

организивање
приредби
такмичења
радионичарски рад
акције

родитељски састанци
презентација
анкета
анализа
радионица

увид у записнике
извештај
фотографије

-

-

увид у записнике
извештај
фотографије

14. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Циљ: Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести као и на очување природних ресурса.
Школа доприноси заштити животне средине, локалним еколошким акцијама, заједничким активностима школе, родитеља и јединице
локалне самоуправе.

ОБЛАСТ

САДРЖАЈИ

НАЧИН

НАЧИН ПРАЋЕЊА

ОСТВАРИВАЊА

-

скупљамо секундарне сировине, пластичне
затвараче, лименке, стари папир
рециклажа
израда паноа
акције уређење школе и школског дворишта
укључивање у акције које се организују на нивоу
села, варошице
„засадимо дрво „
„негујемо биљке“
израда кућицу за птице
обележавање Светског Дана заштите животне
средине
обележавање дана река

-

обележавање Дана шума
обележавање међународног дана птица
обележавање Дана птица и дрвећа

-

обележавање Дана биодиверзитета

-

обележавање Дана планете земље

-

Обележавање датума
важних за екологију

акције

Еколошке

-
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-

акције
радионице
израда паноа

-

фотографије
увид у записнике
извештаји

-

передавања
излети
радионице
акције
презентација

-

увид у записнике
фотографије
сајт школе

15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Циљ и задаци
Школа прати и укључује се у дешавања на територији локалне самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржај и начин
сарадње нарочито о питањима од којих зависи развитак школе. Програм доприноси остваривању васпитних циљева школе.

Институција са
којом се сарађује
Градска управа

Школска управа

Садржај сарадње
-планирање буџетских средстава
-учешће у обележавању дана
општине, славе општине
-пријем носиоца Вукове дипломе
-упућивање
учњника
на
Интерресорну комисију
-консултације са органима Управе
-решаванње свакодневних питања
и проблема везаних за рад школе
(дописи, анализе и извештаји)
-стручно-педагошки надзор

-преузимање
технолошких
вишкова
Министарство
-конкурисанје
за
доделу
просвете, науке и финансијских
средстава
за
технолошког
инвестиције
развоја
Месне заједнице
-обележаванје значајних датума
-Заштита и уређење средине
-учешће у хуманитарним акцијама

Начин остваривања

Начин праћења

- састанци
- приредбе
- пријем
- захтеви
- консултације

-извештај
-фотографије
-школски сајт

-састанци
-посете
-информисање
-достављање података
-сарадња
-достављање података
-попуњавање упитника
-учешће на конгресу
-посете
-приредбе
-акције
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-извештај
- документација

- документација
-фотографије
-пано
-записник

Центар
социјални рад

за -упознаванје са поремећеним
породичним односима појединих
ученика
-помоћ социјално
угроженим
породицама
-информисање о ученицима који
имају преко двадесет и пет
неоправданих изостанака
-набавка књига

-разговори
-пријаве
-посета
-праћење

-извештаји
-документација

-учлањавање и посета ученика
-посета изложбама , књижевним
сусретима
-такмичење рецитатора
-систематски прегледи
-спортски прегледи
-реализација
здравствених
предавања
-хуманитарне акције
-помоћ материјално угроженим
ученицима

-посете
-такмичења

-фотографије

-предавања
-трибине
-прегледи

-фотографије
-пано
-извештај

-акције

-зидне новине

-презентације образовних профила
-посете школама
-такмичења
-спортска такмичења

-предавања
-презентације

-фотографије

Просветна
инспекција

-увид у законитости рада школе
-поступање по налогу просветног
инспектора

Полицијска управа

-реализација

-посете
-састанци
-налози
-разговори
-предавања

Градска
библиотека

Дом здравља

Црвени крст

Средње школе
Основне школе

предавања

-такмичења

о
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извештаји
-документација
-увид у документацију
-документација

безбедности
Национална
служба
запошљавање
Предшколска
установа

-решавање кадровских питања
за -професионална оријентација
-упознавање са карактеристикама
деце која похађају предшколски
програм
-тестирање талената
-идентификовање и евиденција
-акредитовани семинари
-Стручни скупови

-писмени захтеви

-увид у документацију

-посете
-информисање

-записник

Регионални центар
-испитивање
за таленте, Лозница
-такмичење
Регионални центар
-обуке
за
стручно
-састанци
усавршавање
Дом културе
-пројекција филмова
-присуство представама
-извођење позоришних представа
-извођење програма
-Светосавска академија
Локални
медији -извештавање
о
битним
-извештавање
(радио
дешавањима у школи
-писање
Владимирци,
ТВ -промоција школе у локалној
-наступ
АС)
средини
Фирме које нуде -дан девојчица
- посета
могућност
за -пратим те на пракси
- практичан рад
реализовање
-испробавање праксе
реалних сусрета
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-извештај
-фотографије
-извештај
-фотографије
-пано
-школски сајт
-увид у документацију
-фотографије
- извештај

16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Циљ сарадње са родитељима, односно другим законским заступницима ученика обухвата информисање, саветовање, укључивање у
наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских
питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних
утицаја.
ОБЛАСТ

САДРЖАЈИ

-

Информисање родитеља

-

упознавање са законском
регулативом
представљање кућног реда

-

информисање родитеља о успеху и
дисциплини ученика

-

информисање о условима уписа у
средњу школу

-

представљање Годишњег плана и
извештаја о раду школе

-

информисање о изборним
програмима, школском календару и
акцијама у школи

НАЧИН

НАЧИН

ОСТВАРИВАЊА

ПРАЋЕЊА

-

предавање на родитељским
састанцима и Савету родитеља
презентације
индивидуални разговори
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-

увид у педагошку
документацију, записнике и
извештаје

Укључивање родитеља у
рад школе

Едукација родитеља

-

-

организација предавања на тему:
здрава исхрана, безбедност, значај
физичке активности, сида и
наркоманија
Стилови у родитељству и развијање
радних навика

-

Когнитивни развој детета

-

рад у тимовима (Заштита од насиља,
самовредновање, инклузија,
развојно планирање, тим за ПО )
формирање комисија за избор
најповољнијих понуда: екскурзија,
осигурање, кухиња, уџбеници
у акције спортске, хуманитарне, у
реализацију слободних активности
дан отворене школе
дан отворених врата

-

-

-

предавање
трибине
радионице

-

увид у извештај
фотографије

-

састанци
дискусија
договор
организовање спортских
такмичења
присуство часовима
сарадња са учитељима,
наставницима
учешће у хуманитарним акцијама

-

увид у записнике
фотографије
извештаји

-
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17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Циљеви:
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања,
циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с
културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.
Задаци:














продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искуства ученика,
повезивање и примењивање знања и умења,
равијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним
грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима,
неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,
успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно
проучавање објеката и феномена у природи
упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева
развој и практиковање здравих стилова живота
развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња
оснаживање ученика у професионалном развоју
подстицање самосталности ученика и
одговорности за сопствено понашање,
развијање способности оријентације у простору.
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Програм екскурзија у првом циклусу
Разред

Маршута

Садржај





Први разред

Владимирци-Бранковинаманастир Лелић-ВаљевоВладимирци


Посета Бранковини,
место везано за
живот, рад и дело
Десанке
Максимовић.
Упознавање
са
знаменитостима
града
Ваљева,
старог дела града
„Тешњара“
Упознавање
различитих облика
рељефа:
река,
брежуљак,
брдо,
планина.
Посета манастирима
и
упознавање
ученика
са
основним појмовима
везаним
за
православну
иконографију, као и
упознавање
са
хришћанском
баштином
и
наслеђем
ширег
краја.
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Начин остваривања

Начин праћења








посете
амбијентално
учење
групе ученика
задужене за
писање реферата
који се читају
приликом посете
објектима или
током путовања
проналажење
занимљивих
информација на
интернету у вези
са релацијом
екскурзије










наставник прати
понашање и
безбедност
ученика
укљученост и
заинтересованост
ученика у
реализацији
планираних
активности
прати и подстиче
сарадњу
фотографије
пано
педагошка
документација
извештај
школски сајт





Други разред

Владимирци-Бања
Ковиљача-Сунчана РекаВладимирци

Посета лечилишта у
Бањи Ковиљачи,
Упознавање
околине, сналажење
у природи, игре и
дружења,
Уочавање
облика
рељефа
и
површинских вода у
околини.










Трећи разред

Владимирци-Мишар
(музер)-Текеришманастир ТроношаТршић-Бања КовиљачаВладимирци





Посета музеју у
Мишару;
посета
музеја
Текеришу,
манастиру Троноша,
родној кући Вука
Караџића
и
лечилиште у Бањи
Ковиљачи
Упознавање
са
историјским
знаменитостима
завичаја
Упознавање
са
животом, делом и
стваралаштвом Вука
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посете
амбијентално
учење
групе ученика
задужене за
писање реферата
који се читају
приликом посете
објектима или
током путовања
проналажење
занимљивих
информација на
интернету у вези
са релацијом
екскурзије
посете
амбијентално
учење
групе ученика
задужене за
писање реферата
који се читају
приликом посете
објектима или
током путовања
проналажење
занимљивих
информација на
интернету у вези
са релацијом

















наставник прати
понашање и
безбедност
ученика
укљученост и
заинтересованост
ученика у
реализацији
планираних
активности
прати и подстиче
сарадњу
фотографије
пано
педагошка
документација
извештај
школски сајт
наставник прати
понашање и
безбедност
ученика
укљученост и
заинтересованост
ученика у
реализацији
планираних
активности
прати и подстиче
сарадњу
фотографије
пано






Четврти разред

Владимирци-Београд
(Калемегдан са
зоолошким вртом и
музејом)-посета
позоришту-Ада
Циганлија-Владимирци





Караџића
Игра и дружење

Обилазак Београда,
престонице Србије
Посета установама
културе
(музеју,
позоришту)
Упознавање
с
прошлошћу
Игра и дружење
Упознавање
карактеристика
разних животиња

екскурзије
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посете
амбијентално
учење
групе ученика
задужене за
писање реферата
који се читају
приликом посете
објектима или
током путовања
проналажење
занимљивих
информација на
интернету у вези
са релацијом
екскурзије










педагошка
документација
извештај
школски сајт
наставник прати
понашање и
безбедност
ученика
укљученост и
заинтересованост
ученика у
реализацији
планираних
активности
прати и подстиче
сарадњу
фотографије
пано
педагошка
документација
извештај
школски сајт

Програм екскурзија у другом циклусу
Разред

Пети разред

Маршута

Садржај

Упознавање:
 Одлика
националног
парка Фрушка гора
 Културно-историјских
споменика
 Православне
иконографије
и
Владимирци-Шабаццрквених предмета
Ново Хопово-Сремска
 Различитих
типова
Каменицанасеља
и
Петроварадин-Нови Садархитектонских стилова
Сремски Карловци Амбијенталне целине
Владимирци



Шести разред

Владимирци-Дебрц-УбЛајковац-АранђеловацРисовачка пећинаОрашац-ТополаАранђеловац-Буковичка
бања-ЛазаревацВладимирци



Културно-историјско
наслеђе Шумадије
Природно-географске
одлике
Шумадије
(рељеф, хидрографија,
вегетација, ресурси)
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Начин остваривања

Начин праћења












посете
амбијентално
учење
групе ученика
задужене за
писање реферата
који се читају
приликом посете
објектима или
током путовања
проналажење
занимљивих
информација на
интернету у вези
са релацијом
екскурзије
посете
амбијентално
учење
групе ученика
задужене за
писање реферата
који се читају
приликом посете
објектима или
током путовања














наставник прати
понашање и
безбедност
ученика
укљученост и
заинтересованос
т ученика у
реализацији
планираних
активности
прати и
подстиче
сарадњу
фотографије
пано
педагошка
документација
извештај
школски сајт
наставник прати
понашање и
безбедност
ученика
укљученост и
заинтересованос
т ученика у
реализацији
планираних
активности





Седми разред

Осми разред

Владимирци-ВаљевоБајина Башта-манастир
Рача, ХИ Бајина Баштарека Врело-Тара-Мокра
Гора-ДрвенградШарганска осмицаЗлатибор-СирогојноУжице-КосјерићВладимирци

1.дан
Владимирци-Покајница
(Велика Плана)-Ниш
(Ћеле кула, тврђава,




Природне антропогене
туристичке вредности
Златибора и околинерека Перућац, манастир
Рача,
амбијентална
целина Дрвенград
Етно село Сирогојно
Утицај ресурса на развој
привреде

Упознавање
географских
одлика
краја–специфичности
рељефа (Ђавоља варош,
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проналажење
занимљивих
информација на
интернету у вези
са релацијом
екскурзије





посете
амбијентално
учење
групе ученика
задужене за
писање реферата
који се читају
приликом посете
објектима или
током путовања
проналажење
занимљивих
информација на
интернету у вези
са релацијом
екскурзије
посете
амбијентално
учење
групе ученика












прати и
подстиче
сарадњу
фотографије
пано
педагошка
документација
извештај
школски сајт
наставник прати
понашање и
безбедност
ученика
укљученост и
заинтересованос
т ученика у
реализацији
планираних
активности
прати и
подстиче
сарадњу
фотографије
пано
педагошка
документација
извештај
школски сајт
наставник прати
понашање и
безбедност
ученика

центар)-ноћење.
2.дан
Доручак Ниш-Ђавоља
варош-Врњачка БањаМанастир ЖичаКраљево-Чачак-Горњи
Милановац-УбВладимирци


клисуре,
котлине,
планине), хидрографије
–
долине
Велике
Мораве, Јужне Мораве,
нишаве,
Топлице,
Западне
Мораве,
термоминералне
воде
Врњачка бања, Пролом
бања.
Упознавање културноисторијског
наслеђа
(манастир Жича, Нишка
тврђава, Ћеле кула.
Повезивање ресурса са
доминантним гранама
привреде. Саобраћајни
значај долина Велике
Мораве, Јужне Мораве,
Нишаве,
Западне
Мораве
и
њен
хидроенергетски
потенцијал.
Сагледавање природних
и
антропогених
туристичких вредности.
Подстицање одговорног
односа према животној
средини.
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задужене за
писање реферата
који се читају
приликом посете
објектима или
током путовања
проналажење
занимљивих
информација на
интернету у вези
са релацијом
екскурзије











укљученост и
заинтересованос
т ученика у
реализацији
планираних
активности
прати и
подстиче
сарадњу
фотографије
пано
педагошка
документација
извештај
школски сајт

18. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Циљ:
Програм рада одељењског старешине везан је за функције и активности у оквиру одељењске заједнице.
Задаци:








развијање и неговање моралних особина, ставова и уверења ученика;
васпитање ученика за правилан однос међу половима, за стварање културних, радних и моралних навика,
упознавање ученик аса правилима школског живота и рада,
формирање навика чувања материјалних добара школе,
развијање тачности, уредности, истрајности, упорности, марљивости кроз све наставне и ваннаставне активности,
формирање културно – хигијенских и здравствених навика ученика,
развијање естетских осећања почев од навикавања ученика на изглед учионице, развијање смисла за укусно одевање, па све до
организоване посете музејима, галеријама и другим културним институцијама које пружају посебне могућности за неговање
естетских осећања и доживљаја.

ТЕМА

Учвршћивање одељења
као колектива

САДРЖАЈ
 избор
одељењског
руководства
 упознавање ученика са
Правилима понашања у
школи
 доношење одељењских
правила – возић правила
 доношење
програма
одељењске заједнице
 реализација
часова

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
 предлагање, гласање
 информисање,
дискусија
 предлагање,
представљање,
договор око санкција
када се договорено не
поштује
 партиципативно
 радионичарски рад
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НАЧИН ПРАЋЕЊА
записник
увид
у
педагошку
документацију
посматрање
и
бележење
ученика који крше договорена
правила
извештај о реализацији




Превенција насиља







Саветодавни рад у
решавању проблема учења
и понашања





Професионална
оријентација


одељењске заједнице
прављење плана рада –
распореда времена
Упознавање ученика са
„Правилником
о
протоколу понашања у
установи у случајевима
насиља, злостављања и
занемаривања“
израда паноа –облици
насиља
предузимање
превентивних
и
интервентних мера у
спречавању насиља
решавање неспоразума
разговором
редовно праћење и
подршка ученика који
имају
проблема
у
понашању и учењу
организовање
вршњачког учења
рад са групом ученика
(у циљу васпитног
деловања на ученике са
сродним проблемима)
информисање ученика
из
плана
Професионална
оријентација
реализација радионица
из
програма




презентација
радионица





посматрање
и
бележење
ученика који крше договорена
правила
и
испољавају
неприхватљиво понашање
записник



бележење резултата рада и
пружања подршке и пиохвале
ангажованим ученицима



разговор и сарадња са
стручним
сарадницима
подела задужења





разговор, дискусија
радионичарски рад
посете





извештај
израда паноа
фотографије
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Здравствена превенција










Вођење педагошке
документације и рад у
стручним органима




„Професионална
оријентација
на
преласку из основне у
средњу школу“
реализовање
посета
установама,
предузећима
учешће у акцији „Дан
девојчица – дечака“
лична хигијена
здрава исхрана
болести
зависности
(пушење,
алкохол,
дрога)
систематски општи и
стоматолошки прегледи
вођење дневника О-В
рада
вођење
личног
и
ученичког портфолија
попуњавање табела
попуњавање
ђачких
књижица,
сведочанстава
учешће у изради плана
рада Одељењског већа
учешће
у
раду
Одељењског
и
Наставничког већа –
извештавање о успеху и
дисциплини,
реализацији
свих
облика
о-в
рада,







информисање
предавање
презентација
приказивање филма
прегледи у Дому
здравља





записник
фотографије
израда паноа



праћење Закона и
Правилника о вођењу
педагошке
документације
припрема извештаја
попуњавање листа



увид
у
документацију
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педагошку





Сарадња са родитељима






Сарадња са стручним
сарадницима






Хуманитарне активности



редовности
похађања
наставе
ефектима
допунске
наставе и додатног рада
предлагање васпитних
мера: награда и похвала
одржавање
 информисање
родитељских састанака
родитеља
индивидуални
 записивање
разгооври
и
потребних података
консултације
 укључивање
у
информисање родитеља
радионичарски рад
о њиховим законским
 предавања
правима и обавезама
 кроз
рад
Савета
прикупљање података
родитеља
од родитеља
прикупљање података о Попуњавање:
ученицима
 табеле
(карактеристике
 обрасци предвиђени
ученика,
породичне
за праћење
прилике,
здравствено
- састанци тимова
стање)
- предлагање
идентификовање
даровитих ученика
учешће
у
идентификацији
ученика за примену
ИОП-а
сарадња
око
реализације педагошкопсихолошких тема
организација
 мотивисање ученика
хуманитарних акција на
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увид
извештај




документација у ПП служби
записник



извештај






Организација посета,
екскурзија




нивоу одељења
учешће у организацији
хуманитарних акција на
нивоу школе
сарадња са Црвеним
крстом
(подела
хигијенских пакета и
школског
прибора
материјално угроженим
ученицима)
информисање ученика о
понашању
информисање родитеља
пројектна
настава
(тематски прилагођена
маршути)
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одређивање
задужених
представника
нивоу одељења



пано





записници у дневнику
педагошка документација
фотографије

на

тематкси
час
одељењског
старешине
родитељски састанак
презентација
дискусија

19. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Циљ и задаци
програма

Тема/област
Планирање и
програмирање образовноваспитног рада

Праћење и
вредновање
образовно васпитног рада

Доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи. Промовисање читања и
развијање самосталности ученика у приступу свим доступним фондовима знања. Развој информационе
писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике. Подстицање сарадње и заједничког
планирања активности наставника, школског библиотекара, стручних служби, руководства школе и локалне
заједнице. Обезбеђивање валидних и квалитетних извора сазнања и приступ њима што омогућава ученицима
да овладају вештинама проналажења и критичког процењивања информација и развијање свесности о значају
целоживотног учења. Доприноси стварању услова за интердисциплинарни приступ настави. Подстицање
развоја индивидуалних способности ученика. Заштита и чување библиотечке грађе и периодична ревизија
фонда.
Садржај

Начин реализације

-Планирање набавке литературе и периодичних
публикација за ученике, наставнике и стручне
сараднике,
-Израда годишњих, месечних и оперативних планова,
-Планирање и програмирање рада са ученицима у
школској библиотеци,
-Планирање развоја школске библиотеке.
-Одабир и припремање литературе и друге грађе за
разне образовно-васпитне активности (теоријска и
практична настава, допунски и додатни рад,
ваннаставне активности ученика и др.),
-Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке,
научно проверене методе и резултате сопственог
истраживачког рада,
-Побољшање информационе, медијске и информатичке
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Начин праћења
-увид у план

Набавка
Израда планова

-педагошка
документација
-извештај

Праћење литературе
-увид у документацију
консултације
-извештај

писмености корисника развијањем критичког односа
према различитим информацијама и изворима сазнања
и осећаја за естетске вредности.

Рад са
наставницима

Рад са ученицима

-Сарадња са наставницима на промоцији читања ради
задовољства кроз све облике образовно - васпитног
рада,
-Сарадња са наставницима у припремању ученика за
самостално коришћење разних извора информација,
-Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег
плана обраде лектире, и коришћења наставничко сарадничког дела школске библиотеке,
-Сарадња са наставницима и учитељима у припремању
и коришћењу наставних средстава за ученике са
посебним потребама,
-Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,
-Систематско информисање корисника школске
библиотеке о новоиздатим књигама, стручним
часописима и другој грађи, о тематским изложбама у
вези с појединим издањима, ауторима, акцијама и
јубилејима, и усмено или писмено приказивање
појединих књига и часописа.
-Сарадња у вези са посетом Сајму књига, информисање
о набавци књига на Сајму
-Посета Библиотеци „Диша Атић“
-Припрема
(обучава)
ученика
за
самостално
коришћење различитих извора сазнања и свих врста
информација у настави и ван ње,
-Пружање помоћи ученицима код учење ван школе и
усвајања метода самосталног рада на тексту и другим
материјалима,
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-фотографије
Радионице
Консултације

-посете
-увид у план

Консултације
Индивидуални рад
Групни рад
Радионице

-увид у евиденцију
-плакати

-Пружање помоћи ученицима у припреми и обради
задате теме,
-Планирање активности у раду са ученицима
-Упознавање ученика са радом библиотеке
-Упознавање ученика с врстама библиотечке грађе и
оспособљавање за самостално коришћење књига,
часописа, енциклопедија...
-Рад на развијању позитивног односа према читању и
важности разумевања текста и упућивање на
истраживачке методе рада (употреба лексикона,
енциклопедија, речника и др.) и омогућавање
претраживања и употреба свих извора за самостално
коришћење,
-Пружање помоћи ученицама при избору литературе и
некњижне грађе;
-Подстицање интересовања за читање књига и
коришћење библиотечке грађе;
-Развијање информацијске писмености и формирање
навика за самостално налажење информација;
-Подстицање код ученика способност проналажења,
анализирања, примене и саопштавања информација, уз
вешто и ефикасно коришћење информационокомуникационих технологија
-Помоћ ученицима који имају тешкоће у учењу,
Помоћ надареним ученицима у проналажењу додатних
информација,
-Помоћ ученицима у оспособљавању за решавање
проблема, повезивање и примену знања и вештина у
даљем образовању и свакодневном животу;
-Подстицање
развоја
мотивације
за
учење,
оспособљавање за самостално учење, учење и
образовање током целог живота (препоручивање
текстова за читање и разговор о прочитаним
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-презентације
-фотографије

текстовима)
-Упутства за писање реферата и самосталних радова,
израда плаката и презентација
-Обележавање важних дана, догађаја, годишњица
(Месец књиге, Месец школских библиотека, Дан
писмености, Дан школе, ...),
-Развијање навика за чување, заштиту и руковање
књижном и некњижном грађом;

Рад са родитељима

Рад са директором,
стручним
сарадницима

-Учешће на родитељским састанцима ради давања
Присуство родитељским
информација о читалачким интересовањима и
састанцима
потребама ученика, ради развијања читалачких и
других навика ученика и формирању личних и
Индивидуални разговори
породичних библиотека,
по потреби
-Остваривање сарадње са родитељима у вези са
развијањем читалачких навика ученика.
-Сарадња са стручним већима наставника, педагогом,
психологом и директором школе у вези с набавком и
коришћењем књижне и некњижне грађе, те
целокупном организацијом рада школске библиотеке,
-Информисање стручних већа, стручних сарадника и
директора о набавци нове стручне литературе за
предмете, дидактичко-методичке и педагошкопсихолошке литературе,
-Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе
за школску библиотеку коју користе ученици,
наставници и стручни сарадници,
-Припремање и организовање културних активности
школе (изложбе, конкурси, обележавање значајних
јубилеја везаних за школу и просвету: "Дан европских
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Присуство стручним
већима

-педагошка
документација
-извештај

-педагошка
документација

Консултације
-извештај
Присуство састанцима
-фотографије
Давање обавештења
Учешће у припреми и
реализацији културних
догађаја

-пано
-школски сајт

језика", „Месец књиге”, „Светски дан књиге”, „Дечија
недеља”, „Дан писмености”, „Дан матерњег језика”, и
др.),
Рад у стручним
органима и
тимовима

Сарадња са
надлежним
установама,
организацијама,
удружењима и
јединицом локалне
самоуправе

-Рад у стручним органима и тимовима у складу са
решењем директора,
-Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе
и прикупљања средстава за обнову књижног фонда.
-Сарадња са другим школама, школским, градском и
другим библиотекама на територији локалне
самоуправе, управног округа и Републике Србије,
-Сарадња са локалном самоуправом по питању
промоције рада библиотеке и школе,
-Сарадња са просветним, научним, културним и
другим установама
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Састанци
-записници
Вођење документације

Учешће на састанцима,
трибинама,
манифестацијама

-извештај
-фотографије

-Праћење и евиденција коришћења литературе у
школској библиотеци,
Вођење документације о раду школске библиотеке и
школског библиотекара – анализа и вредновање рада
Вођење документа- школске библиотеке у току школске године,
Стручно усавршавање – учешће на семинарима,
ције, припрема за саветовањима.
рад и стручно
усавршавање
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Вођење документације о
раду библиотеке
Семинари
Присуство промоцијама
књига и стручне
литературе

током целе године

20. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Циљеви и задаци:
Осигурати безбедност и заштиту свих у школи кроз заједничке активности школе, родитеља и јединице локалне самоураве усмерене на развој свести за
спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду.
Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду:
-Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад;
-Испитивање услова радне околине;
-Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад;
-Вођења евиденција везаних повреде на раду;
-Осигурања запослених од повреда на раду;
Тема
Доношење
правних аката

Програми

Едукација

Сарадња

Садржај
-Израда правилника о безбедности и здравља на раду
-Израда правилника о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика за време боравка у школи и свих
активности које организује школа „Жика Поповић“
Владимирци
-Израда Акта о процени ризика на радном месту и радној
околини
-Правила заштите од пожара
-Доношење Програма основне обуке радника из области
заштите на раду
-Доношење програма основне обуке из области заштите од
пожара
-Предавање за запослене из области безбедности и здравља
на раду – против пожарна заштита
-Едукација ученика (палан кретања у случају опасности од
пожара)
-Информисање и едукација родитеља
-Са надлежним установама и професионалцима
-Са родитељима
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Начин остваривања

Начин праћења

-усаглашавање правних аката са
законом
-имплементација измена и
законских новина

-увид

-израда

-увид у документ

-предавање
-презентација
-практична провера знања

-фотографије
-пано
-посматрање
-извештај

-обавештења
-договор

-увид у документацију

21. ПРОГРАМ ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
Циљ и задаци:
Детету и ученику коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног
напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и
комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања школског програма и израду доношење и остваривање индивидуалног
образовног плана.
Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно-васпитни
рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање.
Тема

Садржај

-Анализа
стања,потреба израде
ИОП-а

-Наставник , односно стручни сарадник прати
-Праћење
развој и напредовање ученика
-Утврђује да дете , односно ученик не остварује -Анализа и процена
очекиване иисходе образовања и васпитања или
су резултатии које ученик оставрује значајно
изнад нивоа општих и посебних стандарда
-Различите технике:
-Прикупљање података из различитих избора
систематско посматрање,
(од родитеља или старатеља, стручњака ван
тестирање, интервјуисање
установе који добро познаје дете)
-Прикупљање медицинске
документације
-Израда педагошког профила ученикаученика
-Утђивање подручја у којима постоји потреба за -Анализа, дискусија
додатном подршком
-Вредновање
-Прилагођавање метода рада, наставних
-Израда
срестава и дидактичког материјала (ИОП-1)
-Примена , вредновање и утврђивање потребе за
ИОП-2
-Подношење предлога за утврђивање права на
-Стручни тим за инклузију
ИОП-2 интерресорној комисији
образовање прибавља

-Израда, усвајање и
имплементација ИОПа у ШП

Начин реализације
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Начин праћења
-Увид у педагошку докуметацију

-Увид у записнике

-Операционализација подршке кроз низ
појединачних активности

мишљење интерресорне
комисије

-Прилагођавање стандарда за поједине или
све предмете, односно исхода и садржаја
-Достављање ИОП-2 педагошком
колегијуму на усвајање

-Израда

-Утврђибање плана посете на месечном
нивоу
-Анализа реализације активности
Распоред посета
планираних ИОП-ом
одељењима у којима -Праћење оцењивања према ИОП-у
су деца са израђеним -Размена искустава на нивоу цтручног
ИОП-ом
одељењског већа
-Организација угледних часова ради
презентације примера добре праксе у
реализацији
-Укључивање деце
са посебним
потребама у
активности и
манифестације на
нивоу школе
-Вредновање и
измена ИОП-а

-Израда паноа
-Израда накита, честитики за Нову годину, 8
март
-Шарање ускршњих јаја
-Учешће у хуманитарним акцијама
-Вредновање ИОП-а кроз самовредновање
-Израда предлога измене и допуне односно
прилагођавања ИОП-а потребама ученика
-Измена ИОП-а у складу са напредком и
развојем ученика
-Спољашње вредновање у току стручнопедагошког надзора
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-Усвајање
-Доношење плана

-Увид

-Посета часовима и анализа

-Чек листа

-Дискусија
-Презентација

-Записник

-Мотивисање ученика за
учешће
-Мотивисање родитеља
ученика са ИОП-ом
-Укључивање
-Самопроцена
-Процена
-Анализа
-Сарадња
-Израда

-Изложба
-Прављење фото албума

-Извештај
-Записници
-Анкета

Школски програм сачинио

Стручни актив за развој Школског програма:
1. Мирјана Влаховић - наставник географије
2. Биљана Милетић – наставник разредне наставе
3. Љиљана Грујић - наставник разредне наставе
4. Дејан Илић - наставник разредне наставе
5. Весна Марковић - наставник разредне наставе
6. Ђорђе Шарчевић - наставник технике и технологије
7. Ивана Милетић - наставник француског језика
8. Кристина Пантелић - наставник ликовне културе
9. Александар Јаковљевић - наставник физичког васпитања
10. Мирјана Стефановић Ераковић - психолог
11. Драгана Спајић - педагог
12. Вера Глишић - директор
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Индивидуални образовни планови ученика који се
образују по индивидуалном образованом плану
чине Прилог овог Школског програма.
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