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1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 
 

 
Назив школе 

 
„Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 
Издвојена одељења 

Издвојена одељења у Брежђу, Осеченици, Кључу, 
Буковцу, Крчмару, Планиници, Толићу и Ђурђевцу 

 
Телефон школе 

 
014/68-469 

 
Број ученика 

 
220 

 
Број запоселних 

 
48 

 
Е- mail школе 

 
rajskola@ptt.rs 

 
Број смена 

 
Једна  смена – прва  

 
Број језика који се уче 

 
Два- енглески и француски језик 

 
 

 
2. СВРХА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Ø Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, 

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

Ø Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно 
задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, 
поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно 
учешће у економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, 
економском и културном резвоју друштва. 
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3. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање 
природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, 
могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима 

сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на 

сопствени развој и будући живот; 
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и 

културе, као и традиције и културе националних мањина; 
- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 
- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног, хуманог и толерантног друштва; 
- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог 

система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и 
добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних 
цркава и верских заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 
децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 
различитост; 

- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање 
способности за живот у демократски уређеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког 
живота и подстицање индивидуалне одговорности. 

- програм се остварује на српском језику. 
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4. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 

 

Графички приказ организационе структуре школе 
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Графичка шема образовно-васпитног процеса у школи 
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Визуелни приказ матичне школе са издвојеним одељењима са подацима о удаљености 
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5. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРВИ ЦИКЛУС 

 

Ред. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 
3. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 
4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 
5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 
6. Природа и 

друштво 
- - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 
8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 
9. Физичко 

васпитање 
3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720 
Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

        

1. Верска 
настава/Грађанско 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна 
традиција 

1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: Б 2 72 2 72 2 72 2 72 
УКУПНО: А + Б 21 756 22 792 23 828 23 828 

 

рР.б. В. ОБЛИК 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска 
настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатни рад - - - - - - 1 36 
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ДРУГИ  ЦИКЛУС 

Ред. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
1. Српски језик 

 
5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 
3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 
4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 
5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 
6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 
7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 
8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 
9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 
11. Техничко и информатичко 

образовање 
2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 
УКУПНО: А 23 828 24 864 26 936 26 884 

 
Ред. 
број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Верска настава/ Грађанско 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Француски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 
3. Физичко васпитање - 

изабрани спорт5 
1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 
УКУПНО: А + Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

Ред. 
број 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ6 

        

1. Чувари природе 1 36 1 36 -  -  
2. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 
3. Домаћинство - - - - 1 36 1 34 
 УКУПНО: В 1 36 1 36 1 36 1 34 
 УКУПНО: А + Б + В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

 

Ред. 
број 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
1. Редовна настава 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 
2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 
3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 
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6. ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ  И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА 

6.1. ПРВИ ЦИКЛУС 

 

П Р В И     Р А З Р Е Д 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  наставе :  
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 наставе: 
-развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 
српског књижевног језика; 
-поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
-упознаваање језичких појмова и појава, овладавање нормативном граматиком и стилским 
могућностима српског 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, изражајног ); 
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и 
вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних 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 самостално коришћење библиотеке ( одељењске, школске, месне ); 
поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 
- постипно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 
остварења ( позориште, филм ); 
- усвајање основних теоријских и функциналних појмова из позоришне и филмске уметности; 
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета 
на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 
остварења; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
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- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и 
телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности ( литерарна, 
језичка, рецитаторска, драмска, новинарскасекција и др. ); 
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 
других моралних вредности; 
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 
људима. 
 
Оперативни  задаци : 

- усвајање правилног изговора гласова, гласовниг скупова, речи и реченица; 
- савладавање техике читања и писања на ћириличном писму; 
- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању; 
- формирање навике за читко, уредно илепо писање; 
- поступно увођење у доживљавање и разумевње 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. 
 

Корелација: 
Ликовна култура, музичка култура, свет око нас, математика, народна традиција, физичко 
васпитање, здравствено васпитање 
 
 
Начин остваривања програма: 

- дијалошка 
- монолошка 
- текстуална 
- илустративна 
- демонстративна 
- игра улога 
- учење путем открића 
- посматрање 
- писаних радова 

 
Уџбеник за реализацију програма : 

1. Читанка „Маша и Раша Игра речи“ + ЦД 
Аутори: Радмила Жежељ Ралић 
Издавач: KLETT 

2. Буквар „Маша и Раша игра словима“ 
Аутори: Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић 
Издавач: KLETT 
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Литература за реализацију програма: 
1. Читанка „Маша и Раша, Игра речи“ + ЦД 

Аутори: Радмила Жежељ Ралић 
Издавач: KLETT 

2. Буквар „Маша и Раша игра словима“ 
Аутори: Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић 
Издавач: KLETT 

3. Словарица 
Аутор: Радмила Жежељ Ралић 
Издавач: KLETT 
 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
 

 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Број часова  

Обрадa Утврђивањ
е Укупно 

1. Основе читања и писања 24 42 66 
2. Језик 3 8 11 
3. Књижевност 45 17 62 
4. Језичка култура 8 33 41 

                         УКУПНО :                                                        80                100                 180 
 
 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 

 
Циљ  наставе :  
 

- 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 наставе: 
 

- 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 апстактног мишљења; 
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- 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 ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 
- да ученици савладају основне операцијенс природним, 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 конструкцијама; 
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и 

доприносе радном и политехничком васпитању и образовању; 
- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истиниљубивост, 

упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 
- да интерпретацјом математичких садржаја и упознавањем основних математичких 

метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку 
личности зченика; 

- да ученици стичу навике и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
 
Оперативни  задаци : 
 
Ученици треба да:  

- препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија 
- посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умашност у руковању лењиром 
- на једноставнијим и конкретним промерима иза своје околине уочавају односе  између 

предмета по иблику, боји и величини 
- успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету 
- науче да броје, читају и записују и упоређују бројеве до 100 као и да исправно 

употребљавају знаке једнакости и неједнакости 
- савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке 

на којима се заснивају ове операције, схвате појам нуле, упознају термине и знаке 
сабирања и одузимања, науче да правилно користе изразе за толико већи и за толико мањи 
број 

- упознају на примерима комутативност и асоцијативност сабирања 
- савладају тацблицу сабирања до нивоа аутоматизацује 
- одређују непознат број у одговарајућим једнакостима искључиво путем погађања 
- успешно решавају текстуалне задатке 
- упознају метар, динар и пару 
 
Корелација: 
 
Српски језик, ликовна култура, физичко васпитање, свет око нас, музичка култура 
 
 
 
Начин остваривања програма: 
 

- дијалошка 
- монолошка 
- илустративна 
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- демонстративна 
- м.писаних радова 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
 

1. „Маша и Раша“ Математика 1, уџбеник за први разред основне школе 
Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић 
Издавач: KLETT 

2. „Маша и Раша“, Радна свеска 
Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић 
Издавач: : KLETT 

 
 
Литература за реализацију програма: 
 

1. „Маша и Раша“, Математика 1, уџбеник за први разред основне школе 
Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић 
Издавач: KLETT 

1. „Маша и Раша“, Радна свеска1. и 2. део 
Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић 
Издавач: : KLETT 

 
 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Број часова  

Обрадa Утврђивањ
е Укупно 

1. Предмети у простору и односи међу 
њима 

9 11 20 

2. Линија и област 7 9 16 
3. Класификација предмета према 

својствима 
1 2 3 

4. Природни бројеви до 100 ( десетица, 
бројеви 11 – 20, бројеви 21 – 100 ) 

46 87 136 

5. Мерење и мере 3 5 8 
                   УКУПНО:                                                              66                  114                180                            
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СВЕТ ОКО НАС 

Циљ  наставе :  
Циљ интегрисаног  наставног  предмета  Свет  око  нас  јесте  да  деца упознају себе, своје 
окружење и развију способности за одговоран живот у њему 

 
 

Задаци наставе: 
-  развијање  основних  појмова  о  непосредном  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 елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 
-  усвајање  цивилизацијских  тековина  и  упознавање  могућности  њиховог рационалног 
коришћења и дограђивања; 
- развијање еколошке свести. 
 
 
Оперативни  задаци : 
-  формирање  елементарних  научних  појмова  из  природних  и  друштвених наука; 
- овладавање  почетним  техникама  сазнајног  процеса:  посматрање,  уочавање, упоређивање, 
класификовање, именовање; 
-  подстицање  дечијих  интересовања,  питања,  идеја  и  одговора  у  вези  са појавама,  
процесима  и  ситуацијама  у  окружењу  у  складу  са  њиховим  когнитивно-развојним 
способностима; 
- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 
-  подстицање  уочавања  једноставних  узрочно-последичних  веза,  појава  и процеса, 
слободног исказивања својих запажања и предвиђања; 
- решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму; 
- развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других. 
 
Корелација: 
Српски језик,  математика, народна традиција, ликовна култура, музичка култура, физичко 
васпитање, здравствено васпитање 
 
Начин остваривања програма: 

- демонстративна 
- дијалошка 
- текстуална 
- радионичарска 
- илустративна 
- експериментална 
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Уџбеник за реализацију програма : 
1. Сет око нас „Маша и Раша“ уџбеник за први разред основне школе 

Аутори: Ирена Голубовић Илић, Оливера Цекић Јовановић, Андријана Јаковљевић 
Издавач: KLETT 

2. Свет око нас „Маша и Раша“, радна свеска за први разред основне школе 
Аутори: Ирена Голубовић Илић, Оливера Цекић Јовановић, Андријана Јаковљевић 
Издавач: KLETT 

 
 
Литература за реализацију програма: 

1. Сет око нас 1, уџбеник за први разред основне школе 
Аутори: Ирена Голубовић Илић, Оливера Цекић Јовановић, Андријана Јаковљевић 
Издавач: KLETT 

2. Свет око нас 1, радна свеска за први разред основне школе 
Аутори: Ирена Голубовић Илић, Оливера Цекић Јовановић, Андријана Јаковљевић 
Издавач: KLETТ 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Број часова  

Обрадa Утврђивањ
е Укупно 

1. Ја и други 7 3 10 
2. Жива и нежива природа 24 16 40 
3. Оријентација у простору и времену 9 3 12 
4. Култура живљења 6 4 10 

           УКУПНО :                                                             46                  26                   72                                                                      
 

 
 
 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

                    
       
Циљ  наставе :  
- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 
-  развијање  осетљивости  за  музичке  вредности  упознавањем  уметничке  
традиције и културе свога и других народа. 

 
 

Задаци наставе: 
- 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  
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(извођење, слушање, истраживање и стварање звука); 
- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 
-  развијање критичког мишљења (исказивање осећања  о музици која се изводи  
и слуша); 
-  упознавање  основа  музичке  писмености  и  изражајних  средстава  музичке  
уметности. 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
- певају по слуху; 
- слушају вредна дела уметничке и народне музике; 
- изводе музичке игре; 
- свирају на дечјим музичким инструментима. 
 
Корелација: 
Српски језик, Свет око нас, ликовна култура,музичка култура, народна традиција, физичко 
васпитање 
 
Начин остваривања програма: 

- демонстративна 
- аудитивна 
- истраживачка 
- илустративна 
- стваралачка 

 
Уџбеник за реализацију програма : 
 

1. Уџбеник, „Маша и Раша“+ ЦД за први разред основне школе 
Аутори: Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњатовић 
Издавач: KLETT 

 
 
Литература за реализацију програма: 
 

1. Уџбеник, „Маша и Раша“+ ЦД за први разред основне школе 
Аутори: Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњатовић 
Издавач: KLETT 

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Број часова  

Обрадa Утврђивањ
е Укупно 

1. Извођење музике – певање и свирање 26 0 26 
2. Слушање музике 6 1 7 
3. Дечје стваралштво 3 0 3 

           УКУПНО:                                                               35                  1                   36 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ  наставе :  
 
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: 
- настава ликовне културе има 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 
визуелно мишљење; - стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених 
појава; 
 - стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике 
и средства ликовно-визуелног изражавања; 
 - развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 
 - развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у 
самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава;  
- 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 коју стичу у настави, примењују у раду и 
животу; 
 - развијати сензибилитет за лепо писање; 
 - развијати моторичке способности ученика. 
 
 
Оперативни  задаци : 
 - оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно - визуелног 
изражавања који су доступни његовом узрасту; 
 - стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду 
(облике и њихове квалитете, односе у видном пољу, светло и сенку, тактилност, цртани филм 
и стрип, разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, преобликовање материјала или 
предмета њиховим спајањем); 
 - мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и 
индивидуалној способности и да маштовито представља свет око себе. 
 
 
Корелација:  
 
Свет око нас, математика, српски језик, музичка култура, народна традиција 
 
Начин остваривања програма: 
 

- дијалошка 
- монолошка 
- кооперативна 
- истраживачка 
- стваралачка 
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- илустративна 
- демонстративна 

Уџбеник за реализацију програма : 
 

1. Уџбеник „Свет у мојим рукама“ 
Аутори: Сања Филиповић 
Издавач: KLETT 

 
Литература за реализацију програма: 
 

1. Уџбеник „Свет у мојим рукама“ 
Аутори: Сања Филиповић 
Издавач: KLETT 

 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Број часова  

Обрадa Утврђивањ
е Укупно 

1. Облици и њихви квслитети 4 2 6 
2. Односи у видном пољу 6 4 10 
3. Временски и просторни низови ( 

цртани филм, стрип ) 
2 2 4 

4. Светло и сенка 3 2 5 
5. Тактилност 2 1 3 
6. Изглед употребних предмета ( дизајн ) 2 2 4 
7. Одређени предмети као подстицај за 

рад - перформанс 
1 1 2 

8. Преобликовање материјала или 
предмета њиховим спајањем 

1 1 2 

           УКУПНО :                                                               21                15                    36                                      
 
 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ  наставе :  
 
Циљ  физичког  васпитања  је  да  разноврсним  и  систематским  моторичким  
активностима,  у  повезаности  са  осталим  васпитно-образовним  подручјима,  
допринесе  интегралном  развоју  личности  ученика  (когнитивном,  афективном,  
моторичком),  развоју  моторичких  способности,  стицању,  усавршавању  и  примени  
моторичких  умења,  навика  и  неопходних  теоријских  знања  у  свакодневним  и  
специфичним условима живота и рада. 
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Задаци наставе: 
- 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. 
 
Оперативни  задаци : 
- 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. 
 
Корелација: 
Музичка култура, математика, српски језик, народна традиција, свет око нас, здравствено 
васпитање 
 
Начин остваривања програма: 

- разговар 
- демонстрација 
- практична активност 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
Број часова  

Обрадa Утврђива
ње Укупно 

1. Ходање и трчање 7 12 19 
2. Скакања и прескакања 6 9 15 
3. Бацања и хватања 3 3 6 
4. Вишења, упори и пењања 3 1 4 
5. Вежбе на тлу 7 5 12 
6. Вежбе ( скакања и прескакања ) упором 

руку 
2 1 3 

7. Вежбе равнотеже 2 / 2 
8. Вежбе реквизитима 5 9 14 
9. Ритмичке вежбе и плесови 4 8 12 

10. Елементарне и штафетне игре 4 17 21 
             УКУПНО:                                                                         43                 65                   108         

 
 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ  наставе :  
 
Циљ  наставе  здравственог  васпитања  јесте  да  ученици  овладају  основним  
знањима, вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања,  
кроз учење засновано на искуству. 
Учење  садржаја  здравственог  васпитања  подразумева  превођење  онога  што  
знамо  о  здрављу  у  жељени  начин  понашања,  уз  препознавање  правих  животних  
вредности и подстицање оптималног развоја личности. 

 
Задаци наставе: 
 
-  развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом  
здрављу; 
- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења; 
- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини; 
-  стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања  
здравља; 
промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља, 
- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима; 
-  развијање  психичких  и  моторних  способности  у  складу  са  индивидуалним  
карактеристикама; 
-  мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању  
свог здравља; 
- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине; 
- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности; 
- проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи; 
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- развијање одговорног односа према себи и другима; 
-  укључивање  породице  на  плану  промовисања  здравља  и  усвајања  здравог  
начина живота; 
-  развијање  међусобног  поштовања,  поверења,  искрености,  уважавања  
личности, једнакости и отворене комуникације; 
-  усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања  
значајних за очување здравља; 
- упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота; 
-  упознавање  са  протективним  факторима  за  здравље,  као  што  су:  физичка  
активност и боравак у природи. 
 
Оперативни  задаци : 
 
- усвајање основних информација о здрављу; 
- формирање у ученику жеље да упозна своје тело; 
- усвајање основних знања о улози и значају физичке активности; 
- упознавање са потребом усклађивања времена за игру, рад и одмор; 
- упознавање са најчешћим ситуацијама у којима дете може да се повреди; 
- стицање знања и вештина из области одржавања личне и колективне хигијене; 
- упознавање са основним појмовима правилне исхране; 
-  упознавање  са  штетним  ефектима  појединих  супстанци,  са  акцентом  на  
штетне ефекте дувана и алкохола; 
- прихватање оних које се од мене разликују; 
- стицање основних појмова о начину самозаштите и заштите. 
Корелација: 
Српски језик, физичко васпиање, свет око нас 
 
Начин остваривања програма: 
 

- демонстративна 
- дијалошка 
- илустративна 
- радионичарска 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Број часова  

Обрадa Утврђивањ
е Укупно 

1. Ово сам ја 4 4 8 
2. Шта знам о здрављу 4 4 8 
3. Дневни ритам 2 2 4 
4. Хигијена 7 3 10 
5. Исхрана и њен значај за здрав живот 3 3 6 

           УКУПНО:                                                              20                   16                  36 
 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  наставе :  

Развој језичке компетенције код ученика, упознавање културе народа који говоре енглески 
језик и позитиван став према различитостима, развијање мотивације за учење језика и 
задовољство у учењу, развијање способности слушања и праћења лигичког смисла, развијање 
и подржавање континуитета учења језика 

Задаци наставе: 

-Разумевање говора ( ученик препознаје гласове, акценат, ритам и интонацију; разуме и 
реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама);  

-разумевање писаног текста ( ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване 
текстове у вези са познатим темама); -усмено изражавање ( ученик усмено изражава садржаје 
у вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника);  

-писмено изражавање (ученик у писаној форми изражава краће поруке према познатом узору, 
поштујући правила писаног кода);  

-интеракција ( ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке 
информације у вези са познатим темама);  

-знања о језику ( препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 
уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика). 

Оперативни  задаци : 

Ученици уче и увежбавају 
-да се поздрвае и представе 
- речи којима се именују предмети из учионице и школски прибор (a bag, a pencil, a book, a 
pen, a pencil case, ) 
- бројеве до 10 
-језичке структуре What`s this? It`s a.... Is it a... ? Yes, it is/No,it isn`t There’s a ... How many ... ? 
- речи којима се именују играчке, боје и облици (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train; 
blue, green, orange, pink, red, yellow; a square, a triangle, a circle); 
- множину именица и једноставне изразе са бројевима (four planes, three squares); 
- краткe изразe – боја + именица (a blue car) 
- речи којима се именују чланови породице (mum, dad, sister, brother) 
- језичке структуре I’m (seven). This is my( mum) 
- честитање Божића и Нове Године - Merry Christmas / Happy New Year и речи којима се 
именују основни појмови везани за Божић и Нову Годину (a Christmas tree, a fairy, a bell, a 
star); 
- језичку структуру I want... / What do you want? 
- Божићну песму – We wish you a merry Christmas. 
- речи којима се именују делови одеће (a hat, a jumper, a skirt, a shoe, a T-shirt, a sock) и боје 
(black, grey, purple, white); 
- изразе у комбинацији број + боја + именица - one red sock, two green shoes; 
- језичке структуре Where’s my... ? Тhis is my favourite (Т-shirt),  Put on your... / Take off your... 
- речи којима се именују предмети везани за рођендан (a balloon, a present, a badge, a cake, a 
card, a candle) 
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- честитање рођендана на енглеском језику – Happy birthday to you! 
- jезичке структуре I’ve got a ... How old are you? I’m... years old. What’s that?Is that a radio?  Is 
it  a green pencil? Јump / Dance / Shake / Clap / Stamp your feet. 
- речи којима се именује храна (a sandwich, an ice – cream, sweets...) и други појмови везани за 
рођендан – (а party bag, stickers...); 
- Језичке структуре - My favourite food is... What’s your favourite food?Harry’s present, Anna’s 
favourite food. 
- честитање Ускрса – Happy Easter и речи којима се именују основни појмови везани Ускрс 
(Easter Day, an Easter egg, a rabbit, a chicken, a basket); 
- Ускршњу песму – Тhe Easter egg song. 
- речи којима се именује прибор за личну хигијену (soap, shampoo, a towel, a duck, a toothbrush, 
a hairbrush); 
- изразе језичке структуре којима се описују свакодневне радње везане за личну хигијену – I 
wash my face / brush ny teeth... every day, Wash your hands. Dry your hair.  
- речи којима се именују животиње (a dog, a cat, a bird, a mouse, a snake, a crocodile) и делови 
намештаја (a chair, a bed, a cupboard...); 
- предлоге in, on, under; 
- изразе којима се описује где животиње живе – in water, on land; 
- језичке структуре - Do you like ...? Yes, I do. / No, I don’t. Where’s the ...? It’s in / on / under the...  
- речи којима се именују кућни љубимци (a hamster, a goldfish);  
-песме везане за сваку наставну област 

-слушају приче у свакој наставној области 

Корелација: 

Ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, српски језик, свет око нас, 
математика, верска настава 

 

Начин остваривања програма: 

-циљни језик употребљава се у учионици у осмишљеним контекстима од интереса за ученике; 
-говор наставника прилагоёен је узрасту и знањима ученика; 
-ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре; 
-језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену; 
-битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 
-знања ученика мере се јасно одређеним релативнимкритеријумима тачности и зато узор није 
изворни говорник; 
-са циљем да унапреди квалитет и квантитет језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији (рад у учионици спроводи се путем групног или индивидуалног 
решавања проблема, потрагом за информацијама и мање или више сложеним задацима са 
јасно одреёеним контекстом, поступком и циљем). 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
-усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
-поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе 
задатака и активности; 
-наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
-ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
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-уџбеници постају извори активности; 
-учионица постаје простор који је могуће прилагоёавати потребама наставе из дана у дан; 
-рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 
ученике на студиозни и истраживачки рад. 
Технике (активности) 
-Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке 
активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици: 
цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.); 
-Рад у паровима, малим и великим групама (мини 
-дијалози, игра по улогама итд.); 
-Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; 
израда постера за учионицу или родитеље и сл.); 
-Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, 
додати делове слике који нед 
остају и сл.); 
-Игре; 
-Певање у групи; 
-Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације...); 
-Погађање предмета или лица; 
-Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини 
-пројекти; 
-Игра по улогама (симулација); 
-Цртање по диктату; 
-"Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 
-Повезивање звучног материјала са илустрацијом; 
-Разумевање писаног језика: 
а) препознавање везе између слова и гласова 
б) повезивање речи и слике 
в) одговарање на једноставна питања у вези са текстом 
г) извршавање прочитаних упутстава и наредби 
 

Уџбеник за реализацију програма : 

Happy House 1, Lorena Roberts and Stella Maidment 

 

Литература за реализацију програма: 

Уџбеник и радна свеска,  
Аудио ЦД, 
Флеш карте, 
Teacher’s Book, 
Resource Pack 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

Ред. 
број 

Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализациј

е теме 
(месеци) 

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Introduction Септембар 2 1 1 0 

2. Welcome to Happy 
House 

Септембар 9 
3 5 1 

3. Pens and pencils  Октобар 9 3 5 1 

4. Come and play Новембар 9 3 5 1 

5. Me and my family Децембар 3 1 1 1 

6. Happy Christmas Децембар 2 0,5 0,5 1 

7. Dressing up Јануар,феб
руар 

9 
3 5 1 

8. Happy Birthday Март 9 3 5 1 

9 Bathtime Април 2 0,5 0,5 1 

10. Happy Easter  Април 9 3 5 1 

11. Animal friends Мај,јун 9 3 5 1 

УКУПНО:       72 24 38 10 
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 
Циљ  наставе :  
 
Остварити  директно  увођење  ученика  у  активности  ревитализације  традиције  
кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа  
и народа у ужем и ширем окружењу. 

 
Задаци наставе: 
 
Усвајање елементарних знања о: 
разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз: 
-  упознавање  са  основним  фолклорним  текстовима  (бајке,  легенде,  приче,  
песме, пословице); 
-  упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су  
загонетке, успаванке, разбрајалице итд.); 
-  усвајање елементарних знања о носећим наставним  мотивима (различити  за  
сваки разред у првом циклусу); 
годишњем циклусу, и то кроз познавање: 
- основних разлика између градског и сеоског начина живота, 
- основних сезонских радова, 
- основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове, 
- основних и општих празника, 
- обичајно-обредних радњи везаних за те празнике 
 
Оперативни  задаци : 
 
- упознавање  основних  елемената  дечјег  фолклора  (игре  и  кратке  текстуалне  
форме); 
-  овладавање  декоративним  елементима  главних  (најопштијих)  фолклорних  
празника (верских и сезонских) везаних за годишњи циклус; 
- стицање елементарних знања о носећим наставним мотивима (хлеб и биљке). 
 
Корелација: 
 
Српски језик, ликовна култура, музичка култура, свет око нас, физичко васпитање 
 
Начин остваривања програма: 
- дијалошка 
- монолошка 
- демонстративна 
- илустративна 
- стваралачка 
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Уџбеник за реализацију програма : 
 

1. „С колена на колено“ 1, народна традиција 
Аутори: Нишкановић Вилма, Перић Силвија 
Издавач: Завод за уџбенике 

 
Литература за реализацију програма: 
 

1. С колена на колено“ 1, народна традиција 
Аутори: Нишкановић Вилма, Перић Силвија 
Издавач: Завод за уџбенике 

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Број часова  

Обрадa Утврђивањ
е Укупно 

1. Питај своју баку 10 6 16 
2. Радови и празници 7 3 10 
3. Зимски хлебови и пролећно биље 6 4 10 

           УКУПНО:                                                               23                  13                  36       
 
 
 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Веронаука  (Православни Катихизис)                            

 
Циљ  наставе :  
Циљ Верске наставе у првом разреду јесте прихватање да је постојање израз заједништва 
личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу. 
 
Задаци наставе: 
Ученици треба да: 
- уоче да се кроз слободни 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   и   природи   њима   даје непоновљиву 
вредност и постојање; 
- уоче да од онога кога заволимо зависи и наше постојање; 
- науче да је човек икона Божија управо због тога што   друга бића може да чини 
непоновљивим. 
 
Оперативни  задаци : 
Упознавање ученика са планом и програмом, схватање Божанске личности као врхунске 
љубави правде и истине, прихватање чинњенице да стојимо пред живим и свевидећим 
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Творцем света, основно знање о животу Сина Божијег, ученици треба да уоче да се кроз 
слободни однос љубави према некоме или нечму тај неко или нешто конкретизује, односно да 
постаје за нас јединствено и непоновљиво биће, љубав човека према другим људима и 
природи њима даје непоновљиву вредност и постојање, од онога кога заволимо зависи наше 
постојање, ученици треба да науче да је човек икона Божија управо због тога што друга бића 
може да чини непоновљивим. 
 
Начин остваривања програма: 
Употреба дијалошке, монолошке, демонстративне методе рада, разговори о задатим темама, 
радови у паровима и у групама, читање и анализирање текстова и прича, гледање и тумачење 
цртаних филмова – Библијских догађаја, презентовање ПП Презентације. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Радна свеска за Веронауку, Први разред  ОШ – Принтекс, Ваљево. 
 
Литература за реализацију програма: 
Православни Катихизис, Црквени Словар – Епископ Игњатије Мидић, ЗУНС Београд. 
  

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализације 

теме (месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Увод Септембар 1  1 / 
2. Бог је заједница 

личности Оца, Сина и 
Светог Духа (биће као 
заједница, као љубав) 

Септембар 
Октобар 5 

 
3 

 
2 

 
/ 

3. Црква је заједница свих 
људи и целе природе 
кроз Христа са Богом 

Октобар 
Новембар 7 

 
5 

 
2 

 
/ 

4. Исус Христос је 
посредник између Бога 
и створене природе 

Децембар 
 3 

 
2 

 
1 

 
/ 

5. Бог је из љубави 
створио свет заједно са 
Сином и Духом 

Децембар 
Јануар Фебруар 6 

 
3 

 
3 

 
/ 

6. Човек као биће 
заједнице 

Фебруар 
Март 4 3 1 / 

7. Човек је икона Божија 
(човек има својство да 
љубављу чини нешто да 
постоји, слично као што 
то чини Бог, јер Бог све 
ствара љубављу) 

Март  
Април 5 

 
 
5 

 
 
/ 

 
 
/ 

8. Православна 
иконографија показује 
свет и човека у 
заједници са Богом 

Мај  
Јун 5 

 
2 

 
3 

 
/ 

УКУПНО: 36 23 13 / 
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В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
Допунска настава 

 
П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  

 
 

предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

разред ПРВИ 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Учење читања и писања 10 
2. Граматика 4 
3. Правопис 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 
 
 
 

предмет МАТЕМЕТИКА 

разред ПРВИ 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Предмети у простору и односи међу њима 2 
2. Линија и област 2 
3. Природни бројеви до 100 12 
4. Мерење и мере 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 
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Д Р У Г И     Р А З Р Е Д 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
Циљ  наставе :  

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 наставе: 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује 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 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 самостално 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 функционалних појмова из позоришне и филмске 
уметности; 
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета 
на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 
остварења; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и 
телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
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- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, 
језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 
других моралних вредности; 
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 
људима. 
 
Оперативни  задаци : 
- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и разумевање 
главних реченичних делова; 
- упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма; 
- савладавање нових програмских захтева из правописа; 
- овладавање техником читања и писања латиницом; 
- мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире; 
- увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста; 
- уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма; 
- симултано усвајање књижевних и функционалних појмова; 
- овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање 
језичке културе; 
- систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у говору и 
писању. 
 
Корелација: 
Математика,Свет око нас,Ликовна култура,Музичка култура 
 
Начин остваривања програма: 
-Усавршавати технику писања преписивањем,диктатом,аутодиктатом,самосталним писањем 
реченица и краћих састава. 
-Повремено организовати часове лепог писања. 
-Радити на савладавању другог писма(латинице). 
-Пожељно је усвајати прво штампана,а затим писана слова. 
-Обрађивати латинична слова по групама од лакших ка тежим. 
-Подстицати ученике да када савладају латиницу,наизменично користе оба писма. 
-Оспособљавати ученике за правилну усменун и писмену комуникацију српским језиком. 
-Подстицати ученике да правопис савлађују путем систематских вежбања и разним облицима 
писмених вежби. 
-Упућивати ученике на читање текстова и разговор о њима. 
-Примењивати и неговати правописне и стилске вежбе. 
-При обради новог текста ,користити разноврсне методе. 
- Упутити ученике да се укључе у библиотеку. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
„Маша и Раша у царству речи“,читанка за други разред основне школе +цд; Радмила Жежељ 
Ралић. 
„Маша и Раша о језику“,граматика за други разред основне школе; Радмила Жежељ Ралић. 
„Маша и Раша слово до слова“,уџбеник латинице; Радмила Жежељ Ралић. 
 
 
Литература за реализацију програма: 
-Мирољуб  Вучковић,МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ,Завод 
за уџбенике и наставна средства-Београд,1993. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализациј

е теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1.    Тајна септембар            22 15 6 1 
2.   Зна он унапред октобар           22 14 7 1 
3.   Спомиње се новембар           18 10 7 1 
4.   Сликарка зима децембар           22 11 10 1 
5.   Зимске чаролије јануар           14 5 8 1 
6.   Лепо је све што је 

мало фебруар             9 8 1 / 

7.   Пролећне слике март            23 18 4 1 
8.   Дај ми крила април            19 7 8 4 
9.   Деца су украс света мај            20 8 9 3 
10.   Ближи се лето јун            11 2 8 1 

            УКУПНО:            180  98 68 14 

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

 
Задаци наставе: 
- 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 способност изражавања математичким језиком, јасност 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 конструкцијама; 
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе 
радном и политехничком васпитању и образовању; 
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- 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 навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
- савладају сабирање и одузимање до 100; 
- схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак 
множења; 
- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 
- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе 
ових назива); 
- уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца; 
- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до 
аутоматизма); 
- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења 
рачунских операција; 
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да 
знају да одреде вредност израза са две операције; 
- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у 
најједноставнијим примерима сабирања и одузимања; 
- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с 
једном операцијом (на основу веза између компонената операције); 
- схвате појам половине; 
- уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и 
изломљених линија; 
- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 
- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец). 
 
 
Корелација: 
Свет око нас,Ликовна култура,Физичко васпитање 
 
 
Начин остваривања програма: 
  -Вежбати усмено вршење рачунских операција уз записивање одговарајућих израза и 
једнакости. 
-Подстицати ученике да схвате појмове множења и дељења и њихову међусобну везу. 
-Подстицати их на изучавање својстава операција вежбањем на одговарајућим 
примерима,формулисањем својстава,применом својстава,начином рачунања,записивање 
својстава помоћу слова. 
-Упућивати их да научена својства примене на конкретним примерима. 
-Инсистирати на томе да текстуалне задатке прикажу бројевним изразима,како би се боље 
снашли у редоследу рачунских операција и значају заграда. 
-Постепено изграђивати представу о математичком језику кога чине симболи,изрази,формуле. 
-Текстуалне задатке користити као садржаје разних вежбања. 
-Састављањем и решавањем израза приказати ток решења задатка:операције које треба 
обавити,бројеве над којима се обављају операције и редослед извршавања операција. 
-Навикавати ученике да ураде проверу задатка. 
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-Подстицати ученике да уочавају геометријска тела и фигуре и откривају геометријске 
чињенице. 
-Одабрати очигледна средства како би ученици мерили дужину и време. 
-Вежбати на примерима претварање једних јединица у друге. 
-Домаће задатке задавати у складу са индивидуалним способностима. 
-При формирању оцене,узети у обзир и вредновати домаће задатке(ценити 
редованрад,правилност решења,квалитет решења,уредност). 
 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
„Маша и Раша, Математика 2“,уџбеник за други разред основне школе;Бранислав 
Поповић,Ненад Вуловић,Петар Анокић,Мирјана Кандић,KLLET 
„Маша и Раша, математика 2“,радна свеска за други разред основне школе; Бранислав 
Поповић,Ненад Вуловић,Петар Анокић,Мирјана Кандић,KLLET 
 
 
Литература за реализацију програма: 
Милена Егерић,Мирко Дејић:МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ,Педагошки факултет у 
Јагодини,Учитељски факултет у Београду. 
 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализаци

је теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Геометријска тела 
и фигуре 

септембар
, 

октобар 
              22 

 
         10 

 
11 

 
1 

2. Природни бројеви 
до 100 

Октобар,н
овембар,д
ецембар,ј
ануар,феб
руар,март
,април,мај 

144 

 
 

59 

 
 

76 

 
 
9 

3. Мерење и мере мај,јун 14 4 8 2 
УКУПНО: 180 73 95 12 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   СВЕТ ОКО НАС 
 
Циљ  наставе :  
Циљ наставе наставног интегрисаног предмета СВЕТ ОКО НАС 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. Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се 
основни појмови и постепено граде основе за систем појмова из области природе, друштва и 
културе. Истовремено се стичу знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. 
Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност 
деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника путем следећих активности: посматрања, 
описивања, процењивања, груписања, праћења, бележења, практиковања, експериментисања, 
истраживања, сакупљања, стварања, играња, активности у оквиру мини-пројекта,... применом 
савремених наставних метода. 
 
Задаци наставе: 
- развијање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 
- развијање еколошке свести. 
- подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и 
ситуацијама у окружењу; - развијање основних појмова о непосредном 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; 
- способност за самостално учење и проналажење информација; 
- стицање 
- решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму; 
- развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других. 
 
Оперативни  задаци : 
- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 
- овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама учења; 
- подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и 
ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним способностима; 
- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 
- подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу различитих 
параметара; 
- описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом 
окружењу; 
- слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних 
проблем-ситуација; 
- развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за 
критеријум понашања према другима; 
- развијање одговорног односа према окружењу као и интересоваања и спремности за његово 
очување. 
 
Корелација: 
Математика,Српски језик,Ликовна култура. 
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Начин остваривања програма: 
-Избор адекватних активности ученика. 
-Подразумевати извесну флексибилност у настави. 
-Радити на подстицању развојних потенцијала детета. 
-Подстицати ученике да уоче разлику између предпоставке-тврдње-чињенице. 
-Омогућити надограђивање знања ,умења,вештина и ставова. 
-Оспособити ученике за коришћење разних извораинформисаности и литературе. 
-Бирати активности које ангажују како поједина,тако и више чула. 
-Омогућити ученицима избор различитих садржаја и активности. 
-Пружити им прилику да покажу своје способности и примене усвојена знања. 
-Изабрати погодне методе рада. 
-Подржати активности као што су :посете,шетње,излети,настава у 
природи,екскурзије,летовања,зимовања ученика. 
 
 
Уџбеник за реализацију програма: 
„Маша и Раша“, уџбеник за други разред основне школе ;Биљана Животић,KLLET 
„Маша и Раша“, радна свеска за други разред основне школе; Биљана Животић,KLLET 
 
 
Литература за реализацију програма: 
-Зоран Гаврић,Драгица Миловановић,СВЕТ ОКО НАС 2,Наставни листови“МАША И РАША 
„,KLLET 

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Где живи човек Сеп-
окт           20 14 4 2 

2. Кретање у 
простору и 
времену 

Нов-
дец            10 

 
           6 

3 1 

3. Људска делатност Дец.јан
-феб           14 10 3 1 

4. Нежива природа  Март-
април            15 11 3 1 

5. Жива природа Мај-јун            13 9 3 1 
УКУПНО:                  72 50 16 6 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Циљ  наставе :  
- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 
- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе 
свога и других народа. 
 
Задаци наставе:  
- 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 звука); 
- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 
- развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша); 
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 
Садржаје музичке културе чине следеће активности: извођење (певање/свирање), слушање и 
стварање музик 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
- певају песме по слуху; 
- слушају вредна дела уметничке и народне музике; 
- свирају на дечјим музичким инструментима; 
- изводе дечје, народне и уметничке музичке игре. 
 
Корелација: 
Ликовна култура,Српски језик,Математика,Физичко васпитање 
 
Начин остваривања програма: 
-Развијати љубав према музичкој уметности. 
-Осмишљеним активностима омогућитиразвијање способности изражене гласом или 
инструментом. 
-Упознавање вредних дела музичке уметности, 
-Оспособити ученике да савладају музичку писменост и активно учествују у музичком 
животу. 
-Опонашањем и демонстрацијом учитеља,певати и свирати по слуху. 
-Усвајати најосновније вештине читања нота. 
-Применити повезивање музичких садржаја са садржајима осталих наставних предмета. 
 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
„Чаробни свет музике“, музичка култура за други разред основне школе +цд ;Гордана 
Илић,KLLET 
 
Литература за реализацију програма: 
-мр Гордана Илић,МУЗИЧКА КУЛТУРА 2,Приручник за учитеље 
-мр Гордана Илић,РАЗРЕДНО ПЕВАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализациј

е теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Извођење музике-
певање и свирање Сеп-јун 25 18 5 2 

2. Слушање музике Сеп-јун 5 3 1 1 
3. Музичко 

стваралаштво Сеп-јун 6 3 2 1 

УКУПНО: 36 24 8 4 
 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:    ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 
Циљ  наставе :  
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: 
- настава ликовне културе има 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 
визуелно мишљење; 
- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 
- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике 
и средства ликовно-визуелног изражавања; 
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 
- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у 
самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 
- 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 коју стичу у настави, примењују у раду и 
животу; 
- развијати сензибилитет за лепо писање; 
- развијати моторичке способности ученика 
 
Оперативни  задаци:  
Ученици треба да: 
- схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке 
имагинације; 
- опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације; 
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- стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, карактеру 
облика, коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима облика у кретању, 
компоновању, рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика; 
- развију навику лепог писања; 
- развију осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка палеографија). 
 
Корелација: 
Музичка култура,Свет око нас,Математика,Српски језик. 
 
Начин остваривања програма: 
-Oдабрати одговарајуће облике ,методе и средства за реализацију. 
-Стварати сопствене идеје,никако шаблонски радити. 
-Начинити визуелну припрему(ликовни рад) ради уочавања карактера задатка. 
-Посматрати,запажати,уочавати природно и вештачко у човековом окружењу. 
-Прилагодити захтеве узрасним могућностима ученика и предвидети време од једног или два 
часа да ученик заврши свој рад. 
-Подстицати ученике да сами,према постављеном задатку,проналазе решења. 
-Начинити ,поред визуелне и писану припрему која се ослања на глобално и оперативно 
планирање. 
-Упућивати ученике да сами проналазе идеје. 
-Утврдити ниво захтева за ученике које могу да реализују. 
-Створити услове да ученик ,уз помоћ мотивације,створи услове да пронађе своју тему за рад. 
-Примењивати различите врсте материјала и подлога за рад. 
 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
-„Свет у мојим рукама „ Уџбенички комплет за ликовну културу за други разред основне 
школе; Невена Хаџи Јованчић,KLLET 
 
 
Литература за реализацију програма: 
-Светлана Веселић,Тамара Сандуловић,ЛИКОВНА КУЛТУРА 2,Приручник за учитеље. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Кретање облика у 
простору Септембар 6 4 2 / 

2. Дејство светлости на 
карактер облика Септ-октоб 4 2 2 / 

3. Једнобојна 
композиција 
употребних предмета 

октобар 6 
4 0 2 

4. Преобликовање 
материјала или 
предмета њиховим 
спајањем(везивање) 

новембар 6 

 
4 

 
2 

 
/ 

5. Знаци и симболи Нов-дец 4 2 2 / 
6. Замишљања Дец-јан 6 4 2 / 
7. Контраст Јан-феб 12 8 2 2 
8. Индивидуално 

коришћење 
различитих 
материјала за рад 
(паковање) 

фебруар 6 

 
4 

 
2 

 
/ 

9. Лепо писање са 
калиграфијом 

Март-април 
мај 16 10 2 4 

10. Амбијент-сценски 
простор Мај-јун 6 4 2 / 

            УКУПНО: 72 46 18 8 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ  наставе :  
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 
Задаци наставе: 
Задаци наставе физичког васпитања јесу: 
- 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; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

- 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. 
 
Оперативни  задаци : 
Исти као у првом разреду уз усавршавање кретања и вежби из првог разреда, њихова 
комбинација и примена у сложенијим условима извођења. 
 
Корелација: 
Математика,Музичка култура,Свет око нас 
 
Начин остваривања програма: 
-Развијати физичке способности и стицати мноштво разноврсних знања и умења у 
свакодневном животу. 
-Прецизирати задатке с обзиром на пол и узраст ученика. 
-Одређивати задатке за појединце или групе ученика. 
-Одабрати средства и методе за остваривање радних задатака. 
-Пратити и вредновати ефекте рада,оцењивање. 
-Поред редовних,остваривати и ваншколске активности (излет,крос, логоровање, зимовање, 
слободне активности, такмичења, дани спорта, приредбе и јавни наступи). 
-Усмеравати ученике према њиховим индивидуалним интересовањима и могућностима. 
-Учествовати у активностима физичког васпитања и стицати одфређена теоријска знања. 
-Упућивати ученике на корективно-педагошки рад услед ослабљеног здравља,смањених 
физичких способности,телесних деформитета. 
-Примењивати вежбе и активности за које школа има највише услова да их 
реализује(природни облици кретања,вежбе обликовања,атлетика,вежбе на тлу и 
справама,ритмичка гимнастика,игре.) 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
- 
 
Литература за реализацију програма 
-Др Мирољуб Ивановић,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ МОТОРИЧКЕ 
ИГРЕ,Приручник за основну школу,Ваљево,2002. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализац
ије теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Ходање и трчање Сеп-јун            17 4 11 2 
2. Скакање  и 

прескакање Сеп-јун             20 7 9 4 

3. Вежбе упором 
рукама Сеп-јун              3 / 2 1 

4. Бацања и хватања Сеп-јун 7 2 3 2 
5. Вишења и пењања Сеп-јун 2 1 1 / 
6. Вежбе на тлу Сеп-јун 14 3 10 1 
7. Вежбе равнотеже Сеп-јун 2 2 / / 
8. Вежбе 

реквизитима Сеп-јун 15 5 9 1 

9. Ритмичке вежбе и 
народни плесови 

 
Сеп-јун 7 

 
3 

 
3 

 
1 

10. Елементарне и 
штафетне игре. Сеп-јун 21 3 15 3 

УКУПНО:            108 30 63 15 
 
 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  наставе :  
-Да подстакне потребу за учењем енглеског језика 
-Да подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење 
језика 
-Да олакша разумевање других и различитих култура и традиција 
-Да стимулише машту, креативност и радозналост 
-Да подстиче употребу енглеског језика у личне сврхе и задовољства 
 
Задаци наставе: 
-Разумевање говора ( ученик препознаје гласове, акценат, ритам и интонацију; разуме и 
реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама);  
-разумевање писаног текста ( ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване 
текстове у вези са познатим темама); усмено изражавање ( ученик усмено изражава садржаје у 
вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника);  
-писмено изражавање (ученик у писаној форми изражава краће поруке према познатом узору, 
поштујући правила писаног кода);  
-интеракција ( ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке 
информације у вези са познатим темама);  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

-знања о језику ( препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 
уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика). 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици уче и увежбавају 
-енглески алфабет  
- да именују и препознају написане називе дивљих животиња 
-да именују и препознају написане називе предмета у учионици 
- да искажу оно што им припада 
-да именују и препознају написане називе намирница 
-да кажу шта им се допада, а шта не 
-да честитају Божић, као и да напишу једноставну честитку 
-да именују и препознају написане називе делова лица 
- да опишу своју боју косе и очију 
-да именују и препознају написане називе просторија у кући 
-да именују и препознају написане називе за играчке које користе у парку 
-да искажу начин на који се играју са одговарајућим играчкама 
-да честитају Ускрс, као и да напишу једноставну честитку 
-да именују и препознају написане називе делова одеће 
-да кажу шта тренутно имају од одеће на себи 
-песме за сваку од обрађених тема 
 
Корелација: 
Ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, српски језик, свет око нас, 
математика, верска настава 

Начин остваривања програма: 
-циљни језик употребљава се у учионици у осмишљеним контекстима од интереса за ученике; 
-говор наставника прилагоёен је узрасту и знањима ученика; 
-ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре; 
-језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену; 
-битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 
-знања ученика мере се јасно одређеним релативнимкритеријумима тачности и зато узор није 
изворни говорник; 
-са циљем да унапреди квалитет и квантитет језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији (рад у учионици спроводи се путем групног или индивидуалног 
решавања проблема, потрагом за информацијама и мање или више сложеним задацима са 
јасно одреёеним контекстом, поступком и циљем). 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
-усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
-поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе 
задатака и активности; 
-наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
-ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
-уџбеници постају извори активности; 
-учионица постаје простор који је могуће прилагоёавати потребама наставе из дана у дан; 
-рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 
ученике на студиозни и истраживачки рад. 
Технике (активности) 
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-Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке 
активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици: 
цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.); 
-Рад у паровима, малим и великим групама (мини 
-дијалози, игра по улогама итд.); 
-Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; 
израда постера за учионицу или родитеље и сл.); 
-Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, 
додати делове слике који нед 
остају и сл.); 
-Игре; 
-Певање у групи; 
-Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације...); 
-Погађање предмета или лица; 
-Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини 
-пројекти; 
-Игра по улогама (симулација); 
-Цртање по диктату; 
-"Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 
-Повезивање звучног материјала са илустрацијом; 
-Разумевање писаног језика: 
а) препознавање везе између слова и гласова 
б) повезивање речи и слике 
в) одговарање на једноставна питања у вези са текстом 
г) извршавање прочитаних упутстава и наредби 
-Писмено изражавање: 
а) повезивање гласова и слова 
б) замењивање речи цртежом или сликом 
в) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 
укрштене речи, и слично) 
г) повезивање речи и кратких реченица са сликама 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Happy House 2, Stella Maidment and Lorena Roberts, The English Book 
 
Литература за реализацију програма: 
Уџбеник и радна свеска,  
Аудио ЦД, 
Флеш карте, 
Teacher’s Book, 
Resource Pack 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 
 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Playroom safari Септембар 10 4 5 1 
2. Schooltime Октобар 10 4 5 1 
3. I’m hungry Новембар 10 4 5 1 
4. Happy faces  Децембар 10 4 5 1 
5. A Christmas play Децембар 2 1 1 0 
6. My house Јануар, 

фебруар 9 4 4 1 

7. Playtime Март, април 9 4 4 1 
8. An Easter play Април 2 1 1 0 
9 Summertime Мај, јун 10 4 5 1 

УКУПНО:       72 30 35 7 
 
 

 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ  наставе :  
Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима,вештинама 
,ставовима и вредностима из области здравственог васпитања,кроз учење засновано на 
искуству. 
Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога  што знамо о здрављу у 
жељени начин понашања,уз препознавање правих животних вредности и подстицање 
оптималног развоја личности. 
 
Задаци наставе: 
-развијање психички и физички здраве личности,одговорне према свом здрављу; 
-стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења; 
-васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини; 
-стицање знања,умења,ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља; 
-промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу  очувања здравља; 
-подстицања сазнања о себи,свом телу и сопственим способностима; 
-развијање психичких и моторних способности у складу са  индивидуалним карактеристикама; 
-мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља; 
-развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине; 
-развијање истраживачких способности,критичког мишљења и креативности; 
-проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи; 
-развијање одговорног односа према себи и другима; 
-укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота; 
-развијање међусобног поштовања,поверења,искрености,уважавање личности,једнакости и 
отворене комуникације; 
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-усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за 
очување здравља; 
-упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота; 
-упознавање са протективним факторима за здравље,као што су физичка активност и боравак 
у природи. 
 
Оперативни  задаци : 
-усвајање информација и формирање представе о здрављу и најважнијим  
-факторима који доприносе очувању и унапређивању здравља; 
-формирање културе обедовања и упознавање са последицама неправилне  
Исхране; 
-усвојена знања одржавања личне хигијене преточити у практична умења,  
стално применљива; 
-формирање ставова о значају физичке активности и боравка у природи; 
развијање свести о потреби да има усклађен дневни ритам: одмора, спавања,  
учења и игре  
примерен узрасту уз асистенцију одраслих; 
-уочавање ситуације у којима може да се повреди и избегавање истих; 
-развијање самопоштовања и самопоуздања у циљу лакшег прилагођавања и  
сналажења у непознатим ситуацијама; 
-формирање жеље и спремности да помог 
ну вршњацима у свакој ситуацији; 
-препознавање знакова умора и замора и потреба за њиховим отклањањем; 
-превенција употребе психоактивних супстанци: дувана и алкохола. 
 
Корелација: 
Свет око нас,Физичко  васпитање,Музичка култура,Ликовна култура. 
 
Начин остваривања програма: 
-структура  планираних садржаја флексибилно прилагодити постављеним циљевима; 
-ефикасним и подстицајним методама доћи до начина усвајања знања и вештина који 
представљају основ за усвајање појмова. 
-да се сваки ученик упозна са основним појмовима о здрављу и здравом начину живота; 
-пратити развојни пут ученика и његове индивидуалне карактеристике,као и социјалну 
средину у којој живе; 
-дијалошком методом што више активирати ученике ученике изношењем животних ситуација; 
-сарадња и ангажовање родитеља у виду здравијих услова у којима се деца школују; 
-подстицати ученике да  прихвате здраве стилове живота и тако знатно утичу и на квалитет 
свога здравља. 
-створити динамичку и променљиву средину за учење са осмишљеним материјалом за рад; 
-износити ставове и мишљења али исто тако поштовати и уважавати туђа; 
-наставне активности усмеравати на животну праксу и повезати са животним ситуацијама; 
-подстицати у раду радозналост,самосталност,стваралачке идеје; 
-вредновати постигнућа ученика у складу са заинтересованошћу,активним учешћем 
,усвајањем и примени стечених знања током године. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Програм здравственог васпитања реализују ученици,наставници,родитељи,специјализовани 
стручњаци.Садржаји програма се реализују кроз обавезне и изборне предмете,часове 
одељенског старешине,слободне активности,сарадња са родитељима и локалном заједницом и 
рад стручних радника. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А
С Т И  

Време 
реализа
ције 
теме 
(месец
и) 

Број 
часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Шта се догађа у 
мом телу 

Септ.-
јун 6 - - - 

2. Ја и моје здравље Септ.-
јун 10 - - - 

3. Дневни ритам Септ.-
јун 4 - - - 

4. Лична хигијена Септ.ју
н 4 - - - 

5. Исхрана  Септ.-
јун 6 - - - 

6. Превенција 
злоупотребе 
алкохола и дувана 

Септ.-
јун 4 

- - - 

7. Занемаривање и 
злостављање деце 

Септ.-
јун 2 - - - 

УКУПНО: 36 - - - 
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

Циљ  наставе :  
Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно 
упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем 
окружењу. 
 
Задаци наставе: 
- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за сваки разред у 
првом  
циклусу); Усвајање елементарних знања о: 
разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз: 
- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме, пословице); 
- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, 
успаванке, разбрајалице итд.); 
годишњем циклусу, и то кроз познавање: 
- основних разлика између градског и сеоског начина живота, 
- основних сезонских радова, 
- основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове, 
- основних и општих празника, 
- обичајно-обредних радњи везаних за те празнике. 
 
Корелација: 
Математика,Музичка култура,Свет око нас,Српски језик 
 
Начин остваривања програма: 
-Примењивати више различитих метода у настави. 
-Подстицати ученике да уочавају како су се и од чега ,некада давно ,правиле куће. 
-Уочавати разлике између куће некада и куће сада. 
-Повезивати теоријска знања са практичном наставом. 
-Уочавати разлике између сеоске и градске куће. 
-Упутити ученике на то,да је најважније прво изабрати место за изградњу куће. 
-Подстаћи их да схвате намену помоћних објеката који се користе у сеоском домаћинству. 
-Упутити их да се самостално интересују и информишу о прошлости својих предака.  
 
Уџбеник за реализацију програма : 
„Свуда пођи,кући дођи“,уџбеник за други разред основне школе; Вилма Нишкановић,Силвија 
Перић. 
 
Литература за реализацију програма: 
-Часопис „Народна традиција“,Нип,Дечија кућа,Горњи Милановац 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Кућа Септ.            4 3 1 / 
2. Избор места за 

градњу 
Окт-
нов.            9 6 3 / 

3. Усељење у нову 
кућу 

децемб
ар            4 1 2 1 

4. Типови кућа у 
Србији 

Јан-
фебр.             6 4 2 / 

5. Сеоске и градске 
куће некада 

Март-
април             7 4 3 / 

6. Помоћни објекти Мај-јун             6 2 3 1 
УКУПНО:            36 20 14 2 
 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА (Православни Катихизис) 

Циљ  наставе :  
Циљ Верске наставе у другом разреду јесте прихватање да је посредовање израз заједништва 
личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу. 
 
Задаци наставе: 
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. 
 
Оперативни  задаци : 
Упознавање ученика са планом и програмом, схватање Божанске личности као врхунске 
љубави правде и истине, Ученици треба да уоче да Литургија није обичан догађај, На 
Литургији се пројављује Бог као заједница личности: Оца, Сина - Христа и Свтог Духа, 
Упознавање структуре Литургије, Разликовање радњи на Литургији, Исус Христос иако 
физички одсутан, присутан је на Литургији као плод наше љубави прама њему. 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

Начин остваривања програма: 
Дијалошки, причање о библијским догађајима, обилазак цркве, дијалошко - демонстративно, 
оспособљавање за самосталан одлазак на Литургију, оспособљавање за самостално причање и 
описивање, развијање пријатељства међу ученицима, активност у оквиру мини пројекта. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Радна свеска за Веронауку, Други разред  ОШ – Принтекс, Ваљево 

 
Литература за реализацију програма: 
Православни Катихизис за 2 разред ОШ– Епископ Игњатије Мидић, ЗУНС Београд. 
 

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Увод Септембар 1 / 1 / 
2. Бог је заједница личности Оца, Сина 

и Светог Духа (биће као заједница, 
као љубав) 

Септембар, 
Октобар 5 

 
5 

 
/ 

 
/ 

3. Структура Литургије – Цркве 
(епископ, свештеници, ђакони и 
народ) 

Октобар, 
Новембар 6 

 
5 

 
1 

 
/ 

4. Литургија – откривање Бога 
(литургијско искуство Бога, Бог као 
биће заједнице) 

Новембар, 
Децембар, 

Јануар 
6 

 
5 

 
1 

 
/ 

5. Литургија је и присуство Христово и 
ишчекивање доласка Христовог 
(љубављу према Христу чинимо  да 
је Он већ присутан на Литургији) 

Јануар, 
Фебруар 3 

 
 
1 

 
 

2 

 
 
/ 

6. Постојање природе је израз љубави 
Бога и човека 

Фебруар, 
Март, 

Април, Мај 
11 

 
6 

 
5 

 
/ 

7. Бог је створио свет да са њим има 
вечну заједницу љубави преко човека 
и да у тој заједници човек буде вечно 
и непоновљиво биће 

Мај,  
Јун 4 

 
 
1 

 
 

3 

 
 
/ 

УКУПНО: 36 23 13 / 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
Допунска настава 

         
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  

 
 

предмет                   СРПСКИ ЈЕЗИК 

разред други 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Књижевност 3 
2. Језик(граматика и правопис) 10 
3. Језичка култура(усмено и писмено изражавање) 5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 
 
         
       
 

предмет МАТЕМАТИКА 

разред други 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Геометријска тела и фигуре 3 
2. Природни бројеви до 100 13 
3. Мерење и мере 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 
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Т Р Е Ћ И     Р А З Р Е Д 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

   

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  наставе :  
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 наставе: 
 - развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
 - 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 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 самостално 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 функционалних појмова из позоришне и филмске 
уметности; 
 - упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета 
на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 
остварења; 
 - развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;  
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и 
телевизији; 
 - подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
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 - подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, 
језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 
 - васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 
других моралних вредности;  
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 
људима. 
 
Оперативни  задаци : 
 - овладавање техником читања и писања на оба писма; 
- савладавање просте реченице (појам, главни делови); 
- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 
- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, 
радње, ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике); 
- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, 
причање, описивање, извештавање); 
- постепено упознавање методологије израде писменог састава.  
 
Корелација: 
Настава српског језика у трећем разреду је у корелацији са наставним предметима: 
математиком, природом и друштвом, ликовном културом, музичком културом и народном 
традицијом. 
 
Начин остваривања програма: 
Језик (граматика и правопис) У настави језика ученици се оспособљавају за правилну 
усмену и писмену комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом 
програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову 
функцију.). Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик 
представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, 
ван контекста у којем се остварује њена функција. У I и II разреду у оквиру вежби слушања, 
говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања, да би се 
од III до VIII разреда у концентричним круговима и континуираним низовима граматички 
садржаји изучавали поступно и селективно у складу са узрастом ученика. Поступност се 
обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја. Речи увек треба уочавати и 
обрађивати у оквиру реченице, у којој се запажају њихове функције, значења и облици.  
Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне јединице. Не 
само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике треба у сваком 
разреду уводити у програмом предвиђене стандардне акценатске норме а сталним вежбањем, 
Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се 
организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике 
врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником (школско 
издање). 
У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили 
својом функционалношћу: - подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања 
ученика; - сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности; - заснивање 
тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним својствима и стилским 
функцијама језичких појава; - уважавање ситуационе условљености језичких појава; - 
повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; - откривање стилске 
функције, односно изражајности језичких појава; - коришћење уметничких доживљаја као 
подстицаја за учење матерњег језика; - систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 
- што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава; - неговање примењеног 
знања и умења; - континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 
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- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; - побуђивање 
учениковог језичког израза животним ситуацијама; - указивање на граматичку сачињеност 
стилских изражајних средстава; - коришћење прикладних илустрација одређених језичких 
појава..  
Књижевност  
 Читање и тумачење текста читање и тумачење текста у млађим разредима превасходно је у 
функцији даљег усавршавања гласног читања, уз постепено, систематско и доследно увођење 
у технику читања у себи, као и усвајање основних појмова, односа и релација које садржи у 
себи прочитани текст. чиме се у доброј мери олакшава усвајање технике изражајног читања 
(трећи разред).  
Тумачење текста у млађим разредима представља изузетно сложен и деликатан програмски 
захтев. због узрасних ограничења у рецепцији, тумачењу и усвајању основних структурних а 
нарочито уметничких чинилаца текста, потребно је испољити много инвентивности, 
систематичности и упорности у оспособљавању ученика за постепено уочавање, 
препознавање, а затим образлагање и спонтано усвајање његове основне предметности.  
Функционални појмови Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току 
наставе указује на њихова примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, 
у текућим информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног 
појма. Потребно је само подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) 
разумеју и схвате и да их примењују у одговарајућим ситуацијама.  
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Читанка „Маша и Раша река речи“; аутор: Радмила Жежељ Ралић; издавач: KLETT 
Граматика „Маша и Раша, О језику 3“; аутор: Радмила Жежељ Ралић; издавач: KLETT 
 
Литература за реализацију програма: 
 

- Вучковић,Мирољуб:Методика наставе српскохрватског језика, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 1984 

- Маринковић, Симеон:Методика креативне наставе српског језика и књижевности, 
Креативни центар, Београд, 1995 

- Николић,Милија:Методика наставе српскохрватског језика и књижевности, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд. 1988 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А
С Т И  

Време 
реализациј
е теме 
(месеци) 

Број 
часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Септембар септембар 22 12 7 3 
2. Ветар и сунце октобар 22 14 6 2 
3. Вуков  завет новембар 18 10 6 2 
4. Да верујемо у чуда децембар 22 12 7 3 
5. Као златно јагње јануар 14 6 7 1 
6. На животној 

позорници фебруар 9 5 3 1 

7. Шта је највеће март 23 10 12 1 
8. Какве је боје поток април 19 10 7 2 
9. Бескрајна прича мај  20 8 9 3 
10. Наджњева се... јун 11 5 4 2 
УКУПНО: 180 92 68 20 
 
 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 
 
Циљ  наставе :  
Циљ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања 
која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену 
усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; за успешно 
настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 
способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности ученика. 

 

Задаци наставе: 
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање кванитативних 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 способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 
писменом и усменом облику; 
 
Оперативни  задаци : 
 Ученици треба да: 
- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000; 
- упознају римске цифре ( I ,V , X, L , C, D , М) и принцип читања и писања бројева помоћу 
њих; 
- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; 
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- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање; 
- упознају зависност резултата од компонената операције; 
- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције; 
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција; 
- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова; 
- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000;  
- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10; 
- успешно решавају текстуалне задатке; 
- формирају представе о правој и полуправој; 
- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао; 
- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу 
(помоћу лењира, троугаоника и шестара); 
- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања); 
- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла; 
- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година, век). 
 
Корелација: 
Настава математике у трећем разреду је са следећим наставним предметима: природа и 

друштво, ликовна култура и физичко васпитање 

 
Уџбеник за реализацију програма : 

- Поповић Бранислав и други, :МАША И РАША – Математика- уџбеник за трећи разред 
основне школе 

- Поповић Бранислав и други, :МАША И РАША – Математика- Радна свеска за трећи 
разред основне школе 

 
 
Литература за реализацију програма: 
Милана Егерић, Мирко Дејић: МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ, Педагошки факултет у 
Јагодини,Учитељски факултет у Београду 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 
Ред. 
број 
Н. 
Тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по 
теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Природни бројеви 
до1000 Септ-јун 138 54 74 10 

2. Геометријске 
фигуре и њихови 
међусобни односи 

Септ-јун 32 12 16 4 

3. Мерење и мере Септ-јун 10 4 5 1 
УКУПНО:180 180 70 95 15 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ПРИРОДА  И ДРУШТВО 
 
Циљ наставе: 
Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте да 
усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и 
креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој 
одрастају, као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија код деце 
сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за систем појмова 
из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се знања, умења и вештине које 
им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и 
процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца 
самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе као природно и 
друштвено окружење. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених 
знања ученика и њиховим довоёењем у везу са научним сазнањима, дечија знања се 
надограёују, проверавају и примењују. Преко интерактивних социјалних активности они 
упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, 
уче се како треба живети заједно. Усвајањем елементарних форми функционалне писмености, 
омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у различитим животним 
ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Примена наученог подстиче даљи развој 
детета, доприноси стварању одговорног односа ученика према себи и свету који га окружује и 
омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота. Општи циљ интегрисаног 
наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног 
окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.  
 
Задаци овог наставног предмета су:  
-  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 елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 
 - усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног 
коришћења и дограђивања; 
 - развијање еколошке свести.  
 
Оперативни  задаци : 
- развијање основних научних 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 запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу 
и уочавање њихове повезаности; 
 - развијање основних елемената логичког мишљења; 
 - стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој 
процеса учења; 
- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 
 - разумевање и уважавање сличности и разлика меёу појединцима и групама; 
 - коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном окружењу; 
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 - развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу. 
 
Корелација:  
Настава природе и друштва је у корелацији са наставом математике, српског језика, ликовном 
културом, музичком културом и народном традицијом. 
 

Начин остваривања програма: 
Наставни предмет Природа и друштво у трећем разреду представља програмски континуитет 
интегрисаног наставног предмета Свет око нас из прва два разреда основног образовања и 
васпитања. Наставља развојну концепцију узлазних спиралних кругова у грађењу појмова, 
усвајању знања, умења, ставова и вредности из интегративних области природе и друштва. 
Програм ће се остваривати кроз: посматрање описивање, процењивање, груписање, праћење, 
бележење, практиковања, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, облици, 
анбиенталног учења, коришћење извора информација. 
Структура програма јасно указује на континуитет у појачаном развијању знања из природних 
наука што се очитава у избору садржаја програма Природа и друштво у трећем разреду. 
Такође се јасно наглашава и нов приступ при изучавању прошлости на овом узрасту, који је 
ослобођен садржаја из шире историје, јер их ученици теже усвајају. 
У наставном процесу полази се од несистематизованих искуствених сазнања детета и иде се ка 
општим, научно заснованим, систематизованим знањима из области природе, друштва и 
културе. При избору програмске грађе, примењена је концепција спиралних кругова у циљу 
формирања елементарних појмова и постављања мреже за систем појмова из наведених 
области, у складу са узрасним карактеристикама ученика.  
Основна интенција наставе предмета Природа и друштво није само усвајање програмских 
садржаја, већ подстицање развојних потенцијала детета. Садржаји су усмерени на развој 
интелектуалних, психофизичких, когнитивно-конативних и социјално- афективних сфера 
личности детета. 
Концепција предмета подразумева оспособљавање ученика за коришћење различитих извора 
знања, графичких и електронских медија, с намером да се код ученика развије функционална 
писменост као подлога за даље учење.  
 
Уџбеник за реализацију програма :  
„Маша и Раша“, уџбеник за трећи разред основне школе; Аутор: Радмила Жежељ Ралић; 
Издавачка кућа:Klett  
„Маша и Раша“, радна свеска за трећи разред основне школе; Аутор: Радмила Жежељ Ралић; 
Издавачка кућа:Klett  
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А
С Т И  

Време 
реализације 
теме (месеци) 

Број 
часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Мој завичај септембар 8 6 1 1 
2. Веза жве  и неживе 

природе 
Септ, окт, 
нов,дец 20 16 2 2 

3. Кретање у 
простору и 
времену 

Дец,јан 6 
4 1 1 

4. Наше наслеђе Јан,феб 7 4 2 1 
5. Људска делатност Феб, март 8 6 1 1 
6. Нежива природа Март,апр 10 8 1 1 
7. Материјали и 

њихова употреба Апр,мај 9 7 1 1 

8. Мој завичај јун 4 2 1 1 
УКУПНО: 72 53 10 9 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ  наставе : 
 - развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;  
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;  
- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе 
свога и других народа. 
 
Задаци наставе:  
- 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 свога и других народа;  
- развијање критичког мишљења; 
 - упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.  
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да:  
- певају песме по слуху; 
 - слушају вредна дела уметничке и народне музике;  
- изводе дечје, народне и уметничке игре;  
- свирају на дечјим музичким инструментима; 
 - усвајају основе музичке писмености.  
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Корелација: 
Ликовна култура, српски језик, математика, физичко васпитање 

 
Начин остваривања програма: 
Настава музичке културе у основној школи својим садржајима и активностима значајно 
доприноси целокупном развоју ученика. Код ученика се развија љубав према музичкој 
уметности и смисао за лепо и узвишено, потпомаже његов свестрани развој, оплемењује га и 
улепшава му живот. Током наставе, у виду осмишљених активности, омогућује се развијање 
способности изражавања звучним средствима (гласом или инструментом), упознавање 
вредних дела музичке уметности и стицање потребе да самостално упознају музичка дела из 
области народног и уметничког стваралаштва. Савладавањем музичке писмености и 
развијањем укуса оспособљавају се ученици да активно учествују у музичком животу своје 
околине.  
Настава музичке културе остварује се меёусобним прожимањем следећих музичких 
активности: 
 - певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура, музичког 
писма и интонације; 
 - слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе;  
- активности у музичком стваралаштву.  
У трећем разреду певање и свирање остварује се по слуху и са нотног текста, опонашањем 
демонстрације учитеља, или уз помоћ различитих звучних помагала. Започиње се са 
упознавањем музичког писма и наставља до краја основног школовања. Усвајање 
најосновније вештине читања нота омогућава ученицима лакше и тачније певање 
једноставних мелодија, као и активно стицање информација о свирању на појединим 
инструментима. Пожељно је повезивање музичких садржаја са садржајима осталих наставних 
предмета уколико је то могуће остварити 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Уџбеник „Чаробни свет музике“ +cd; аутор: Гордана Илић; издавачка кућа: klett 
 
Литература за реализацију програма: 

• Илић Г.,Чаробни свет музике, музичка култура за трећи разред основне школе, 
Издавачка кућа Klett, Београд, 2011.  

• Радивојша С., Илић Г., Приручник за учитеље  уз уџбеник музичка култура за 3. разред 
основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011. 

• Илић мр Г., Разредно певање у основној школи 
• Тајчевић М., Основна теорија музике 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализац
ије теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Извођење музике- 
певање и свирање Септ-јун 20 12 5 3 

2. Слушање музике Септ-јун 7 5 1 1 
3. Музичке игре Септ-јун 4 1 2 1 
4. Музичко 

стваралаштво Септ-јун 5 / 4 1 

5. Музичка 
писменост Септ-јун Заступљено на часовима из осталих области 

УКУПНО: 36 18 12 6 
 
 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 
Циљ  наставе :  
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: 
- настава ликовне културе има 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 
визуелно мишљење;  
  -стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 
 - стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике 
и средства ликовно-визуелног изражавања;  
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 
 - развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у 
самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 
 - развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 
 - да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување 
културних добара; 
- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у 
раду и животу; 
 - развијати сензибилитет за лепо писање; 
 - развијати моторичке способности ученика 
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Оперативни задаци:  
- ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног 

естетског сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за 
компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно 
добијених ликовних односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као могућност 
споразумевања; 

- увођење ученика у различите могућности комуникација; 
- стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне 

околине, те активног учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу 
животне околине. 

 
Корелација:  
Ликовна култура у трећем разреду основне школе је у корелацији са осталим наставним 
предметима трећег разреда . 
 
Начин остваривања програма: 
Кроз самосталне радове уводимо ученике у свет ликовног изражавања. Да усвоје знања о боји, 
ликовним техникама и креативном раде са основним и изведеним бојама . Повезивање 
ученикових искуства о линијама, површинама и волумену у одређеном простору. Ученици 
откривају богатство техника и материјала за рад. 
Цртамо поруке у слици које могу бити вид споразумевања људи. Кроз колажирање различитих 
материјала ученици увиђају шта је композиција. Од појединох предмета правимо нове облике 
и фигуре за извођење представе. Упознају орнаментику. Праве плакат, билборд и рекламу.  
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Уџбенички комплет „Свет у мојим рукама“; аутор: Невена Хаџи Јовановић; издавачка кућа: 
KLETT 
 
Литература за реализацију програма: 
С. Филиповић, Методика ликовног васпитања и образовања, Универзитет уметности у Београду и 
Издавачка кућа Klett, Београд, 2011. 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализац
ије теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Ликовне поруке 
као могућност 
споразумевања 

Септ 8 
6 0 2 

2. Композиција  и 
покрет у 
композицији 

Окт,нов 14 
8 4 2 

3. Орнаментика  Нов, дец 12 6 4 2 
4. Простор, 

повезивање разних 
облика  у целину 

Јануар, 
феб, мар 10 

6 2 2 
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5. Одабирање 
случајно добијених 
ликовних односа 
по личном 
изборуученика 

Март  8 

6 0 2 

6. Плакат, билборд, 
реклама 

Март 
Април  8 4 2 2 

7. Коришћење разних 
материјала за 
компоновање 

Мај, јун 12 
6 4 2 

УКУПНО: 72 42 16 14 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ  наставе : 
 Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

 
Задаци наставе:  
Задаци наставе физичког васпитања јесу: 
 - подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 
 - стицање моторичких способности;  
- развој и усавршавање моторичких способности; 
 - стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање 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. 
 
Оперативни задаци:  

- 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. 
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Корелација: 
Математика, музичка култура и природа и друштво 
 
Начин остваривања програма: 
Процес физичког васпитања усмерен је на: 

- развијање физичких способности, 
- усвајање моторичких знања, умења и навика, 
- теоријско образовање.  

Ове компоненте чине јединствен и веома сложен процес физичког васпитања, а у пракси сви 
ти задаци прожимају се и повезују са ситуацијама које настају у току рада.  
У циљу развијања физичких способности - снаге, брзине, издржљивости, прецизности, 
гибљивости и покретљивости, на свим часовима, ванчасовним и ваншколским облицима рада, 
спроводи се низ поступака (метода) и облика рада путем којих се постижу оптималне 
вредности ових способности, као основ за успешно стицање моторичких знања, умења, навика 
и формирања правилног држања тела. 
 

Литература за реализацију програма: 

Оријентациони распоред васпитно-образовног рада са дидактичко-методичким упутством 
за 3. разред основне школе, Учитељски факултет, Центар за усавршавање руководилаца у 
образовању, Београд, 1995. 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 
 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализације 

теме (месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивањ
е 

Прове
ру 

1. Атлетика сеп-јун 30 7 20 3 
2. Вежбе на справама  и 

тлу сеп-јун 39 10 25 4 

3. Ритмичка гимнастика 
и народни плесови сеп-јун 13 7 4 2 

4. Основи тимских игара сеп-јун 9 4 4 1 
5. Здравствено 

васпитање сеп-јун        3 3 / / 

6. Елементарне и 
штафетне игре сеп-јун 14 / 12 2 

УКУПНО:                                                    108  31 65 12 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ  наставе :  
Развој језичке компетенције код ученика, упознавање културе народа који говоре енглески 
језик и позитиван став према различитостима, развијање мотивације за учење језика и 
задовољство у учењу, развијање способности слушања и праћења лигичког смисла, развијање 
и подржавање континуитета учења језика 
 
Задаци наставе: 
-Разумевање говора ( ученик препознаје гласове, акценат, ритам и интонацију; разуме и 
реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама);  
-разумевање писаног текста ( ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване 
текстове у вези са познатим темама); усмено изражавање ( ученик усмено изражава садржаје у 
вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника);  
-писмено изражавање (ученик у писаној форми изражава краће поруке према познатом узору, 
поштујући правила писаног кода);  
-интеракција ( ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке 
информације у вези са познатим темама);  
-знања о језику ( препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 
уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика). 
 
Писмено изражавање 
Ученик треба да: 
-поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим 
писаним текстом или визуелним подстицајем. 
-пише своје личне податке (име, презиме и адресу) 
-прави спискове са различитим наменама (куповина, прослава рођендана, обавезе у току 
дана...) 
-допуњава честитку. 
 
Оперативни задаци: 
Ученици уче и увежбавају: 
-писање и изговор школског прибора 
-језичке структуре: Who’s this? It’s... 
 -писање и изговор боја 
-језичке структуре: Can I borrow your..., please? 
-језичке структуре: What clour is...? 
-писање и изговор играчака 
-језичке структуре: Is it....? Yes, it is.No, it isn’t. 
-писање и изговор намирница 
-језичке структуре: How many?, I like, I don’t like 
-писање и изговор бројева до 20 
-језичке структуре: Have got 
-писање и изговор намештаја  
-писање и изговор одеће 
-језичке структуре везане за описивање људи и животиња 
-писање и изговор делова тела 
 
Корелација: 
Ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, српски језик, природа и друштво, 
математика, верска настава 
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Начин остваривања програма: 
-циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 
ученике; 
-говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
-ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре; 
-битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 
-знања ученика мересе јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није 
изворни говорник; 
-са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији (рад у чионици спроводи се путем групног или индивидуалног 
решавања проблема, потрагом за информацијама и мање или више сложеним задацима са 
јасно одреёеним контекстом, поступком и циљем). 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
-усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
-поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе 
задатака и активности; 
-наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
-ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
-уџбеници постају извори активности; 
-учионица постаје простор који је могуће прилагоёавати потребама наставе из дана у дан. 
Технике (активности) 
-Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (углавном физичке активности: 
устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, 
боји, отвори/затвори свеску, итд.) 
-Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.) 
-Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; 
израда постера за учионицу или родитеље и сл.) 
-Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, 
додати делове слике који недостају, и сл.) 
-Игре 
-Певање у групи 
-Класирање и упореёивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације...) 
-Погаёање предмета или лица 
-Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти 
-Игра по улогама (симулација) 
-Цртање по диктату 
-"Превођење" исказа у гест и геста у исказ 
-Повезивање звучног материјала са илустрацијом 
-Заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења са излета или 
прослава, извештај/план недељних активности са излета или дружења и слично) 
-Разумевање писаног језика: 
а) препознавање везе измеёу слова и гласова 
б) повезивање речи и слике 
в) одговарање на једноставна питања у вези са текстом 
г) извршавање прочитаних упутстава и наредби 
-Писмено изражавање: 
а) повезивање гласова и слова 
б) замењивање речи цртежом или сликом 
в) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 
укрштене речи, и слично) 
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г) повезивање речи и кратких реченица са сликама 
 

Уџбеник за реализацију програма : 
Happy Street 1, Stella Maidment and Lorena Roberts, The English Book 
Литература за реализацију програма: 
Уџбеник и радна свеска,  
Аудио ЦД, 
Флеш карте, 
Teacher’s Book, 
Resource Pack 
 

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализације 

теме (месеци) 

Број 
часо
ва   
по 
тем

и 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Welcome to Happy 
Street Септембар 4 2 2 0 

2. At school Септембар, 
октобар 8 3 5 0 

3. At Happy House Новембар 8 3 4 1 
4. At the shop Децембар 8 3 5 0 
5 Christmas Децембар 1 0,5 0,5 0 
6. At the park Јануар, 

фебруар 8 3 5 0 

7. Greg’s flat Март 9 3 5 1 
8. Easter Април 1 0,5 0,5 0 
9. In the street Април 8 3 5 0 
10. In the playground Мај 8 3 5 0 
11. At the sports centre Јун 9 3 5 1 

УКУПНО:      72 27 42 3 
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 
Циљ  наставе :  
Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно 
упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем 
окружењу. 

 
Задаци наставе: 

- развијање знања о фолклорним празницима, биљкама, хлебовима и кући – дому 
- познавање разлика између отвореног и затвореног простора (ливада - кућа),  
- упознавање различитих традиционалних заната у окружењу,  
- стицање елементарних знања о појединим традиционалним занатима, 
- упознавање са фолклорним веровањима као пратећим формама традиционалних заната, 
- упознавање карактеристичних обичајно-обредних облика понашања везаних за одређене 

традиционалне занате, 
- упознавање типичних традиционалних заната урбаних и руралних средина, 
- схватање значаја о чувању и неговању традиционалних заната 

 
Корелација: 
Математика,Музичка култура,Свет око нас,Српски језик 
 
Начин остваривања програма: 
-Примењивати више различитих метода у настави. 
-Подстицати ученике да уочавају како се некада живело и чиме су се људи бавили. 
-Уочавати разлике између заната некада  и послова сада. 
-Повезивати теоријска знања са практичном наставом. 
-Уочавати разлике између некадашњих производа и производа сада. 
-Упутити ученике на то да је најважније поштено и добро радити 
-Подстаћи их да схвате намену оруђа која су се користила у различитим занатима. 
-Упутити их да се самостално интересују и информишу о прошлости својих предака.  
 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
„Све,све,али занат“,уџбеник за трећи разред основне школе; Вилма Нишкановић,Силвија 
Перић. 
 
Литература за реализацију програма: 
-Часопис „Народна традиција“,Нип,Дечија кућа,Горњи Милановац 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Кућа Септ.            4 3 1 / 
2. Избор места за 

градњу 
Окт-
нов.            9 6 3 / 

3. Усељење у нову 
кућу 

децемб
ар            4 1 2 1 

4. Типови кућа у 
Србији 

Јан-
фебр.             6 4 2 / 

5. Сеоске и градске 
куће некада 

Март-
април             7 4 3 / 

6. Помоћни објекти Мај-јун             6 2 3 1 
УКУПНО:            36 20 14 2 

 
 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  (Православни Катихизис) 

Циљ  наставе :  
Циљ Верске наставе у трећем разреду је да се покаже да свет није самобитан, већ да га је 
створио Бог Отац, слободно и из љубави и то као конкретне врсте и бића. Овим се постиже 
важан услов за даље разумевање хришћанске науке. 
  
Задаци наставе: 
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. 

 
Оперативни  задаци : 
Упознавање ученика са планом и програмом, ученици треба да уоче да конкретни људи као 
личности нису постојали пре него што су се родили, спознаја да је Бог из љубави створио свет 
за вечност, запажање да је Бог на крају свега створио човека као личност, уочавање разлике 
између пророде и личности код човека, уочавање да се структура створеног света огледа у 
Литургији. 
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Начин остваривања програма: 
Креативна активност, анализа сликовница са верским садржајима, рад на таксту, читање и 
анализа текста, организована посета православном храму, графички приказ православних 
икона, упознавање са иконописањем. 

 
Уџбеник за реализацију програма : 
Радна свеска за Веронауку, Трећи разред  ОШ – Принтекс, Ваљево 
 
Литература за реализацију програма: 
Православни Катихизис за 3 разред ОШ– Епископ Игњатије Мидић, ЗУНС Београд. 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месеци
) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. УВОД Септемб
ар 1 1 / / 

2. Бог је створио 
јединствени свет и 
то као многе 
конкретне врсте ни 
из чега 

Септемб
ар, 

Октобар
, 

Новемб
ар 

9 

 
5 

 
4 

 
/ 

3. Последице 
створености по 
природу и њено 
постојање 

Новемб
ар, 

Децемб
ар 

4 

 
3 

1 / 

4. Стварање човека на 
крају свега 
створеног по 
"икони и подобију" 
Божијем 
 

Децемб
ар, 

Јануар 
5 

 
3 

 
2 

 
/ 

5. Евхаристија као 
свет у малом 

Фебруар
, Март, 
Април, 

Мај 

12 

 
7 

 
5 

 
/ 

6. Стварање света и 
човека у 
православној 
иконографији 
 

Мај, Јун 5 

 
3 

 
2 

 
/ 

УКУПНО: 36 22 14 / 
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В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
Допунска настава 

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  
 
 

предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

разред ТРЕЋИ 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Септембар 4 
2. Ветар и сунце 5 
3. Вуков  завет 4 
4. Да верујемо у чуда 4 
5. Као златно јагње 3 
6. На животној позорници 2 
7. Шта је највеће 4 
8. Какве је боје пото 3 
9. Бескрајна прича 4 
10. Наджњева се... 3 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 
         

 

предмет МАТЕМАТИКА 

разред ТРЕЋИ 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Природни бројеви до1000 23 
2. Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 9 
3. Мерење и мере 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Ч Е Т В Р Т И     Р А З Р Е Д 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ  наставе : 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 наставе: 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује 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 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 самостално 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 функционалних појмова из позоришне и филмске 
уметности; 
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета 
на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 
остварења; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и 
телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, 
језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 
других моралних вредности; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 
људима. 
 
Оперативни  задаци : 
- проширивање знања о простој реченици и њеним деловима; 
- савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима; 
- оспособљавање за изражајно читање и казивање; 
- поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предметности књижевног 
текста и сценских дела (осећања, фабула, радња, ликови, поруке, стилогеност сценског 
израза); 
- навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима програма; 
- савладавање основа методологије израде писмених саставa 
 
Корелација: 
Настава Српског језика у четвртом разреду је у корелацији са наставним 
предметима:математиком, природом и друштвом, ликовном културом и музичком културом 
 
Начин остваривања програма: 
За усавршавање читања и писања користе се систематика вежбања: гласно читање 
протумаченог текста из читанке или шире лектире, уз аналитичку и критичку процену таквог 
читања: тихо читање текста и непосредно пре разговора о њему; читање по улогама. Правопис 
се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се организују често 
различитим облицима писмених вежби.Језичку културу реализовати кроз основне облике 
усменог и писменог изражавања, препричавања и причања. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
 

- „Маша и Раша речи чарабнице““, Читанка „+ CDРадмила Жежељ Ралић, KLETT  

- „Маша и Раша, О језику“ Радмила Жежељ Ралић, KLETT  
 
Литература за реализацију програма: 

- Вучковић,Мирољуб:Методика наставе српскохрватског језика, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 1984 

- Маринковић, Симеон:Методика креативне наставе српског језика и књижевности, 
Креативни центар, Београд, 1995 

- Николић,Милија:Методика наставе српскохрватског језика и књижевности, Завод за 
уџбенике и наставна средстав, Београд. 1988 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по 
теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Мирише јесен септембар 22 14 5 3 
2. Три сам земље 

прелазио октобар 22 11 9 2 

3. Њихова дела нас 
снаже новембар 18 12 4 2 

4. Снежни траг децембар 22 10 8 4 
5. Као златно јагње јануар 14 7 5 2 
6. Земља чуда фебруар 9 5 2 2 
7. Ко у гори цвеће 

шарено март 23 12 9 2 

8. Пролећни немир април 19 9 9 1 
9. Бескрајна прича мај 20 8 8 4 
10. Наджњева се јун 11 4 5 2 
УКУПНО: 180 92 65 23 
 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Циљ  наставе :  
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка 
знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи 
ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 
животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и 
да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 
свестраном развитку личности ученика. 
 
Задаци наставе: 
- 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 самосталан рад; 
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- 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 конструкцијама. 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
- 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. 
 
Корелација: 
Настава математике у четвртом разреду је са следећим наставним предметима: природа и 
друштво, ликовна култура и физичко васпитање 
 
Уџбеник за реализацију програма : 

- Поповић Бранислав и други, :МАША И РАША – Математика- уџбеник за четрвти 
разред основне школе 

- Поповић Бранислав и други, :МАША И РАША – Математика- Радна свеска за четрвти 
разред основне школе 

 
Литература за реализацију програма: 
Милана Егерић, Мирко Дејић, : МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕПедагошки факултет у 
Јагодини, Учитељски факултет у Београду 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Скуп природних 
бројева сеп-јун 146 69 65 12 

2. Мерење и мере сеп-јун 6 3 2 1 
3. Површина сеп- 

јун 28 12 13 3 

УКУПНО: 180 84 80 16 
 
 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Циљ  наставе :  
Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте да 
усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и 
креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој 
одрастају, као и шире друштвене заједнице. Наставни предмет Природа и друштво развија код 
деце сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за систем 
појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се знања, умења и 
вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених 
појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се 
уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе 
као природно и друштвено окружење. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем 
искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечија знања 
се надограђују, проверавају и примењују. Преко интерактивних социјалних активности они 
упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, 
уче се како треба живети заједно. Усвајањем елементарних форми функционалне писмености, 
омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у различитим животним 
ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Примена наученог подстиче даљи развој 
детета, доприноси стварању одговорног односа ученика према себи и свету који га окружује и 
омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота. 

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, 
свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему 

Задаци наставе: 
- 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; 
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- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе 
и друштва; 
- стицање елемента 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. 
 
Оперативни  задаци : 
- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају и 
домовини; 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 
- развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, појава и процеса у 
окружењу и уочавање њихове повезаности; 
- развијање елемената логичког мишљења; 
- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој 
процеса учења; 
- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 
- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и другим 
интеракцијским односима; 
- развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 
- чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину. 
 
Корелација: 
Настава природе и друштва је у корелацији са наставом математике, српског језика, ликовном 
културом. 
 
Начин остваривања програма: 
Предмет у четвртом разреду представља програмски континуитет интегрисаног наставног 
предмета из прва три разреда основног образовања и васпитања. Наставља развојну 
концепцију узлазних спиралних кругова у грађењу појмова, усвајању знања, умења, ставови из 
вредности из интегративних областих природа и друштва. Програм ће се остваривати: 
посматрање описивање, процењивање, груписање, праћење, бележење, практиковања, 
експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, облици, анбиенталног учења, 
коришћење извора информација. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 

- Ковачевић, Винко и Бечановић Бранка:МАША И РАША – Природа и друштво –
уџбеник за четврти разред основне школе , Кlett 

- Ковачевић, Винко и Бечановић Бранка:МАША И РАША – Природа и друштво –Радна 
свеска за четврти разред основне школе , Кlett 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 
Ред
. 
бро
ј 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Осврт у прошлост сеп-јун 20 12 5 3 
2. Моја домовина део 

света сеп-окт 10 7 2 1 

3. Флора и фауна 
Србије 

октоба
р 5 3 1 1 

4. Становништво 
Србије нов 5 3 1 1 

5. Сусрет са 
природом дец-јан 6 4 1 1 

6. Природне појаве јан 9 6 2 1 
7. Рад,енергија,производња,по

трошња 
феб-
март 8 5 2 1 

8. Делатност људи март-
април 9 4 3 2 

УКУПНО: 72 44 17 11 
 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ  наставе :  
- 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 народа. 
 
Задаци наставе: 
- 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. 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
- певају песме по слуху; 
- певају песме солмизацијом; 
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- обраде просте и сложене тактове; 
- усвајају основе музичке писмености; 
- свирају на дечјим музичким инструментима; 
- изводе дечје, народне и уметничке игре; 
- импровизују мелодије на задани текст; 
- упознају звуке разних инструмената; 
- слушају вредна дела уметничке и народне музике. 
 
Корелација: 
Ликовна култура, српски језик, математика, физичко васпитање 
 
Начин остваривања програма: 
Настава музичког васпитања тежи ка свесном усвајању знања и вештина тако да музичка 
уметност постане потреба сваке личности. Усвајањем вештине читања нота помогућава се 
ученицима лакше и тачние певање мелодија, као и активност тицање информација освирају на 
појединим инструментима. Пожељно је повезивање музичких садржаја са садржајима осталих 
наставних предмета уколико је то могуће остварити. Треба да буде активно учешће ученика на 
часу и да буде доживљај за ученике. Настава треба да се одвија у ведрој и радној атмосфери. 
Разним облицима рада: извођењем музике, певањем, свирањем кроз упознавањем музичких 
дела, слушањем народне и уметничке музике, кроз извођењем музичких игара, кроз увођење у 
музичку писменост, кроз дечје музичко стваралаштво. Техникама и очигледним средствима 
ученицима се преносе знања и комбинују разне методе у настави. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
-др Гордана Илић: ЧАРОБНИ СВЕТ МУЗИКЕ- Музичка култура за четврти разред основне 
школе, Клетт 
-др Гордана Илић: ЧАРОБНИ СВЕТ МУЗИКЕ- Музичка култура за четврти разред основне 
школе – Радна свеска, Клетт 
 
Литература за реализацију програма: 

• Илић Г.,Чаробни свет музике, музичка култура за четврти разред основне школе, 
Издавачка кућа Klett, Београд, 2011.  

• Радивојша С., Илић Г., Приручник за учитеље  уз уџбеник музичка култура за IV разред 
основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011. 

• Илић мр Г., Разредно певање у основној школи 
• Тајчевић М., Основна теорија музике 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Певање и свирање сеп- 
јун 28 16 11 1 

2. Слушање музике сеп- 
јун 5 5 0 0 

3. Стварање музике сеп- 
јун 3 0 3 0 

УКУПНО: 36 21 14 1 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ  наставе :  
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: 

- настава ликовне културе има 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 
визуелно мишљење; 

- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 
- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе 

технике и средства ликовно-визуелног изражавања; 
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене 

уметности; 
- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у 

самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 
- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 
- да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување 

културних добара; 
- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици 

примењују у раду и животу; 
- развијати сензибилитет за лепо писање; 
- развијати моторичке способности ученика. 

 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
- разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 
- граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и ликовних 
појава у животу; 
- усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима боја; 
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- ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним изразом и сценским 
амбијентима); 
- препознају ликовне технике. 
 
Корелација: 
Музичка култура, Природа и друштво, Математика 
 
Начин остваривања програма: 
Увођење ученика у нова искуства. Самостални радови. Колаж- шаљиве теме Деколаж и 
асамблаж Приказивање облика према карактеристичним линијама. Упознавање технике 
акварел и гваш  Да усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативном раде са основним и 
изведеним бојама Повезивање ученикових искуства о линијама, површинама и волумену у 
одређеном простору Ученици сами откривају богатство природе 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
-Сања Филиповић : СВЕТ У МОЈИМ РУКАМА - ЛИКОВНА КУЛТУРА за четврти разеред 
основне школе-Klett 
 
Литература за реализацију програма: 

• С. Филиповић, Свет у мојим рукама – ликовна култура за 4. разред основне школе, 
Издавачка кућа Klett, Београд, 2012. 

• С. Филиповић, Свет у мојим рукама – приручник за наставнике за наставу ликовне 
културе за 4. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2012. 

• С. Филиповић, Методика ликовног васпитања и образовања, Универзитет уметности у 
Београду и Издавачка кућа Klett, Београд, 2011. 

• В. Ковачевић, Б. Бечановић, Природа и друштво – уџбеник за 4. разред основне школе, 
Издавачка кућа Klett, Београд, 2012. 

• С. Филиповић, Свет у мојим рукама – ликовна култура за 4. разред основне школе, 
Издавачка кућа Klett, Београд, 2012. 

• В. Ковачевић, Б. Бечановић, Природа и друштво – уџбеник за 4. разред основне школе, 
Издавачка кућа Klett, Београд, 2012. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т

И  

Време 
реализациј

е теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђива
ње Проверу 

1. БОЈА - Мој свет боја септембар 18 6 10 2 
2. ТЕКСТУРА -Кад дотакнем 

ја осетим октобар 8 4 4 0 

3. ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА У 
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ 
ПРОСТОРУ И РАВНИ – 
КОЛАЖ, ДЕКОЛАЖ И 
АСАМБЛАЖ – Додајем, 
одузимам, спајам, стварам 

новембар 14 

6 6 2 

4. МАШТА - Моја машта, моји 
снови децембар 4 2 2 0 

5. АМБИЈЕНТ, СЦЕНСКИ 
ПРОСТОР - Дечји театар јануар 4 2 2 0 

6. СВЕТЛИНА И ГРАФИКА – 
Отисци у боји фебруар 2 2 0 0 

7. СИМБОЛ И ЗНАК - Мој 
знак март 2 2 0 0 

8. ПЛАКАТ, БИЛБОРД, 
РЕКЛАМА - Говор моје 
слике 

април 6 
2 4 0 

9. УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ - 
Путовање кроз уметност мај 4 2 2 0 

10. СТРИП, ФОТОГРАФИЈА, 
ФИЛМ - Светлопис јун 10 6 4 0 

УКУПНО: 72 34 34 4 
 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ  наставе :  
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  
 
Задаци наставе: 
- 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; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и 
човекове средине. 
 
Оперативни  задаци : 
- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 
- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом 
физичког васпитања; 
- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и 
сл.); 
- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл. ; 
- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 
- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
 
Корелација: 
Математика, музичка култура, природа и друштво 
 
Начин остваривања програма: 
Учење исправног дисања и правилног држања тела, градиво одрађивати поступно и у складу 
са динамиком развоју способности и интереса за одређене програмске јединиц 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
- 
Литература за реализацију програма: 

• Оријентациони распоред васпитно-образовног рада са дидактичко-методичким 
упутством за IV разред основне школе, Учитељски факултет, Центар за усавршавање 
руководилаца у образовању, Београд, 1995. 

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Атлетика сеп-јун 16 3 12 1 
2. Вежбе на справама 

и тлу сеп-јун 38 14 22 2 

3. Ритмичка 
гимнастика и 
народни плесови 

сеп-јун 10 3 
6 1 

4. Основи спортских 
игара сеп-јун 23 13 6 4 

5. Здравствено 
васпитање сеп-јун 3 2 0 1 

6. Елементарне и 
штафетне игре сеп-јун 18 0 14 4 

УКУПНО: 108 35 60 13 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ  наставе :  
Развој језичке компетенције код ученика, упознавање културе народа који говоре енглески 
језик и позитиван став према различитостима, развијање мотивације за учење језика и 
задовољство у учењу, развијање способности слушања и праћења лигичког смисла, развијање 
и подржавање континуитета учења језика 
 
Задаци наставе: 
-Разумевање говора ( ученик препознаје гласове, акценат, ритам и интонацију; разуме и 
реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама);  
-разумевање писаног текста ( ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване 
текстове у вези са познатим темама); усмено изражавање ( ученик усмено изражава садржаје у 
вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника);  
-писмено изражавање (ученик у писаној форми изражава краће поруке према познатом узору, 
поштујући правила писаног кода);  
-интеракција ( ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке 
информације у вези са познатим темама);  
-знања о језику ( препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 
уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика). 
Писмено изражавање 
Ученик треба да: 
-поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим 
писаним текстом или визуелним подстицајем. 
-пише своје личне податке (име, презиме и адресу) 
-прави спискове са различитим наменама (куповина, прослава рођендана, обавезе у току 
дана...) 
-допуњава честитку. 
 
Оперативни задаци: 
Ученици уче и увежбавају: 
-„Спеловање“, тј.срицање, 
-изговор и писање чланова породице 
-изговор и писање бројева до100 
-језичке структуре потребне за давање основних података о породици 
-језичке структуре: He’s got some...He hasn’t got any... He/She likes/doesn’t like 
-да кажу колико је сати 
-изговор и писање дивљих животиња 
-да упореде људе или животиње (компаратив) 
-изговор и писање институција и места у граду 
-језичке конструкције: There is/There are 
-изговор и писање дана у седмици 
-да причају о својим свакодневним активностима и навикама 
-изговор и писање различитих професија 
-временске прилике 
-да кажу шта раде у датом тренутку 
-да причају о ономе што се већ десило (Past Simple, BE, правилни и неправилни глаголи) 
 
Корелација: 
Ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, српски језик, природа и друштво, 
математика, верска настава 
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Начин остваривања програма: 
-циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 
ученике; 
-говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
-ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре; 
-битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 
-знања ученика мересе јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није 
изворни говорник; 
-са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији (рад у чионици спроводи се путем групног или индивидуалног 
решавања проблема, потрагом за информацијама и мање или више сложеним задацима са 
јасно одреёеним контекстом, поступком и циљем). 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
-усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
-поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе 
задатака и активности; 
-наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
-ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
-уџбеници постају извори активности; 
-учионица постаје простор који је могуће прилагоёавати потребама наставе из дана у дан. 
Технике (активности) 
-Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (углавном физичке активности: 
устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, 
боји, отвори/затвори свеску, итд.) 
-Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.) 
-Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; 
израда постера за учионицу или родитеље и сл.) 
-Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, 
додати делове слике који недостају, и сл.) 
-Игре 
-Певање у групи 
-Класирање и упореёивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације...) 
-Погаёање предмета или лица 
-Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти 
-Игра по улогама (симулација) 
-Цртање по диктату 
-"Превођење" исказа у гест и геста у исказ 
-Повезивање звучног материјала са илустрацијом 
-Заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења са излета или 
прослава, извештај/план недељних активности са излета или дружења и слично) 
-Разумевање писаног језика: 
а) препознавање везе измеёу слова и гласова 
б) повезивање речи и слике 
в) одговарање на једноставна питања у вези са текстом 
г) извршавање прочитаних упутстава и наредби 
-Писмено изражавање: 
а) повезивање гласова и слова 
б) замењивање речи цртежом или сликом 
в) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 
укрштене речи, и слично) 
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г) повезивање речи и кратких реченица са сликама 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Project 1,, Stella Maidment and Lorena Roberts, The English Book 
 
Литература за реализацију програма:Уџбеник и радна свеска,  
Аудио ЦД, 
Флеш карте, 
Teacher’s Book, 
Resource Pack 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
 

Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализациј

е теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Introduction септембар       10 4 5 1 
2. Friends and family октобар 10 5 5 0 
3. My world новембар 10 4 5 1 
4. Time децембар 10 5 5 0 
5.  Christmas децембар 1 0.5 0.5 0 
6. Places Јануар,феб

руар 10 4 5 1 

7. People Март 10 4 5 1 
8.  Easter  април 1 0.5 0.5 0 
9. The first written 

work Мај 3 0 2 1 

10. Revision   Мај,  јун 4 0 3 1 
    
11. 

Simple past јун 3 1.5 1.5 0 

Укупно: 72     
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

Циљ  наставе :  
Увођење најмлађих нараштаја у традицијску културу кроз одговарајућу наставу усмерену на 
ревитализацију традиције, један је од начина да се спречи убрзано одумирање многих важних 
елемената традицијске културе и њихов нестанак из праксе, односно из самог живота. 
Правилним, одмереним и правовременим пласирањем информација о народној традицији 
постижу се и многа друга добра, као што су стицање свести о себи самом и свом месту у свету 
сличних и различитих, формирање представе о континуитету и укорењености и сл. 
 
Задаци наставе  
Усвајање елементарних знања о: 
разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз: 
- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме, пословице); 
- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, 
успаванке, разбрајалице итд.); 
- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за сваки разред у 
првом циклусу); 
годишњем циклусу, и то кроз познавање: 
- основних разлика између градског и сеоског начина живота;  
- основних сезонских радова; 
- основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове; 
- основних и општих празника; 
- обичајно-обредних радњи везани 
 
Корелација: 
Математика, музичка култура, природа и друштво, српски језик 
 
Начин остваривања програма: 
Истраживањем и сакупљањем обавештења Кроз опис дечијих фолклорних игара штанпану 
збирку текстова обогаћује се сазнање ученика. Кроз израду предмета према моделу међу 
материјалним споменицима традицијске културе, развија се моторичка вештина. Кроз 
комбинацију плесова, легенди, предање, фолклорних прича остварити наставне садржаје. Кроз 
посету пекари и кућиуочити разлику између некеда и сад. Сакупљати биљке и правити 
ђурђевданске и ивањске венчиће. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 

- Силвија Перић, Вилма Нишкановић:ДРУМОМ ХОДИШ,БРОДОМ БРОДИШ, народна 
традиција за четврти разред основне школе, Завод 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
 
Ре
д. 
бр
ој 
Н. 
те
ме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Дете је дете сеп-окт 8 4 3 1 
2. Повуци, понеси, 

повези, засвирај 
нов-
дец 9 6 2 1 

3. Како су путовали 
људи јан 5 3 1 1 

4. Предах за уморне 
путнике 

феб-
март 3 1 1 1 

5. Гором језде кићени 
сватови март 3 2 1 0 

6. Бродом бродиш, 
мостом ходиш април 4 3 0 1 

7. Како су путовале 
речи мај 3 1 1 1 

8. Све има свој 
почетак јун 1 0 1 0 

УКУПНО: 36 20 10 6 
 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  (Православни Катихизис) 

Циљ  наставе:  
Циљ Верске наставе у четвртом разреду јесте да ученици стекну знања о томе да постојање 
света има свој циљ. Тај циљ је есхатолошка као и литургијска заједница: јединство свих 
створених бића међу собом и на крају са Богом, преко Христа. Циљ због којег је све створено 
и зашто је створено на овај начин, откривен нам је као Црква, односно као конкретна 
литургијска заједница. 
 
Задаци наставе: 
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. 
 
Оперативни  задаци : 
Упознавање ученика са планом и програмом, Треба градити свест о томе да је вера човека у 
бесмртност основ целокупне људске цивилизације, Спознаја да конкретни људи као личности 
нису постојали пре него што су се родили, Ученици треба да изграде свест о томе да Бог 
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општи са светом кроз човека Христа, Уочавање да је Христос корпоративна личност, 
Запажање да у Цркви нико не може да постоји сам за себе, без заједнице са свима, Ученици 
треба да схвате да је извор сваког греха егоизам, инвидуализам, Упознавање са црквеном 
архитектуром. 
 
Начин остваривања програма: 
Рад на тексту, дискусије, читање и препричавање , књижевни текст, демонстративна метода, 
илустровање, дијалошко -, демонстративна метода, причање о библијским догађајима, 
интернет презентације, ПП Презентације. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Радна свеска за Веронауку, Четврти разред  ОШ – Принтекс, Ваљево 
 
Литература за реализацију програма: 
Православни Катихизис за 4 разред ОШ– Епископ Игњатије Мидић, ЗУНС Београд. 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализације 

теме (месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Увод 
 Септембар 1 1 / / 

2. Циљ због кога је Бог 
створио свет (да свет 
постане Црква) 

Септембар 2 
2 / / 

3. Црква је конкретна 
Литургијска заједница 

Септембар, 
Октобар 2 1 1 / 

4. Литургија је заједница 
многих људи и природе 
са Богом Оцем преко 
једнога човека - Христа 

Октобар, 
Новембар 6 

4 2 / 

5. Структура Литургије 
(епископ, свештеници, 
ђакони и народ) 

Новембар, 
Децембар 2 

1 1 / 

6. Црквкао икона будућег 
века 

Децембар, 
Јануар 5 4 1 / 

7. Одбијање првог човека 
Адама да сједини 
створену природу са 
Богом 

Фебруар, 
Март, Април 11 

6 5 / 

8. Црква у хришћанској 
архитектури 

Април, Мај, 
Јун 7 3 4 / 

УКУПНО: 36 22 14 / 
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В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
Допунска настава 

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  
 
 

предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

разред четврти 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Књижевност 3 
2. Језик (граматика и правопис) 10 
3. Језичка култура (усмено и писмено изражавање) 5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 
 
 
 
 

предмет МАТЕМАТИКА 

разред четврти 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Скуп природних бројева 9 
2. Мерење и мере 3 
3. Површина 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 
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Додатна наства 
 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  
 

предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

разред четврти 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Књижевност 12 
2. Језик (граматика и правопис) 12 
3. Језичка култура (усмено и писмено изражавање) 12 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 
 

предмет МАТЕМАТИКА 

разред четврти 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Скуп природних бројева 20 
2. Мерење и мере 6 
3. Површина 10 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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6.2.  ДРУГИ   ЦИКЛУС 

 
П Е Т И      Р А З Р Е Д 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
Циљ наставе: 
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 наставе: 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
описмењавање 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 књижевним језиком у различитим видовима његове 
усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, 
слушаоца, саговорника и читаоца);  
- уочавање разлике између месног говора и књижевног језика;  
- 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 и читања у себи (доживљајног - изражајног, 
интерпретативног, истраживачког; читање с разумевањем, логичко читање) у складу са врстом 
текста (књижевним и осталим текстовима);  
- оспособљавање за 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 и систематично оспособљавање ученика за 
логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;  
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као 
извором сазнања; навикавање на самостално 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 функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, 
позоришне и филмске уметности;  
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета 
на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 
остварења;  
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;  
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- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу 
на радију и телевизији;  
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; подстицање, 
неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, 
рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);  
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 
других моралних вредности;  
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 
људима. 

 
Оперативни задаци:  
§ 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 (према захтевима 
програма). 

 
Корелација: 
Са свим наставним предметима 

 
Начин остваривања програма: 
Језик (граматика, правопис и ортоепија) 
У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију 
стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка 
правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје 
само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као комуникативна 
јединица (са становишта њене функције у комуникацији). 
Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и 
тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван 
контекста у којем се остварује њена функција. У I и II разреду у оквиру вежби слушања, 
говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања, да би се 
од III до VIII разреда у концентричним круговима и континуираним низовима граматички 
садржаји изучавали поступно и селективно у складу са узрастом ученика. 
Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а конкретизација 
нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима, назначена је 
описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, 
разликовање, информативно, употреба, обнављање, систематизација и другима. Указивањем 
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на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим настојањима да ученике не 
оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе. 
Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о 
њима. 
Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да тумачење 
граматичких категорија заснивају на њиховој функцији коју су ученици у претходним 
разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, овладали у језичкој пракси. Поступност и 
селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима из синтаксе и 
морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, међутим, доследно спроведени и у 
осталим областима језика. На пример, алтернацију сугласник к, г, х ученици ће прво запажати 
у грађењу речи и деклинацији у V разреду, а вежбама и језичким играма у том и претходним 
разредима навикавати се на правилну употребу тих консонаната у говору и писању; 
елементарне информације о палатализацији добиће у VI разреду, а усвојена знања о битним 
гласовним особинама српског језика обновити и систематизовати у VIII разреду. Тим начином 
ће ученици стећи основне информације о гласовним променама и алтернацијама, оспособиће 
се за језичку праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих језичких појава. 
Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II разреда и 
поступно се из разреда у разред проширују и продубљују. Од самог почетка ученике треба 
навикавати да уочавају основне морфолошке категорије, на пример: у II разреду поред 
уочавања речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода и броја код тих 
речи а у III разреду разликовање лица код глагола. Тим путем ће се ученици поступно и 
логички уводити не само у морфолошке већ и у синтаксичке законитости (разликовање лица 
код глагола - лични глаголски облици - предикат - реченица). Речи увек треба уочавати и 
обрађивати у оквиру реченице, у којој се запажају њихове функције, значења и облици. 
Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне јединице. Не 
само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике треба у сваком 
разреду уводити у програмом предвиђене стандардне акценатске норме а сталним вежбањем, 
по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да чују правилно 
акцентовану реч, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују стандардни 
акценат од свога акцента. 
Правопис се савлађује путем систематских вежбања, елементарних и сложених, која се 
организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике 
врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником (школско 
издање). 
Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: артикулацију гласова, јачину, висину и 
дужину, акценат речи, темпо, ритам, реченичну интонацију и паузе. 
Артикулационе вежбе односе се на правилан изговор гласова: -ч, -ћ, -џ, -ђ, -х, као и - е (често 
отворено). Ученици с неправилним изговором -р, -с, -з упућују се логопеду. Гласови се најпре 
вежбају појединачно, а онда у говорном ланцу, у тексту. 
Ортоепске вежбе, обично краће и чешће, изводе се не само у оквиру наставе језика него и 
наставе читања и језичке културе. Треба указивати на правилност у говору, али и на логичност 
и јасност. 
Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у 
новим говорним ситуацијама проистиче из програмских захтева, али су у великој мери 
условљене конкретном ситуацијом у одељењу - говорним одступањима од књижевног језика, 
колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се садржај 
вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења говора и писања 
ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за правилно 
комуницирање савременим књижевним српским језиком. 
У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили 
својом функционалношћу: 
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- подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 
- сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности; 
- заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним својствима и 
стилским функцијама језичких појава; 
- уважавање ситуационе условљености језичких појава; 
- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 
- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава; 
- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика; 
- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 
- што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава; 
- неговање примењеног знања и умења; 
- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 
- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; 
- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 
- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 
- коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава. 
У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају 
ученикову мисаону инертност, а развијају радозналост и самосталност ученика, што појачава 
њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. Наведена усмерења наставног рада 
подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и уметничку праксу, односно за 
одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену језичку појаву 
на изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и 
нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста, 
постају мртви модели, подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то 
спречава свесну активност ученика и ствара погодну основу за њихову мисаону инертност. 
Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених језичких 
појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним 
својствима и стилским функцијама, што подразумева занемаривање формалних и споредних 
обележја проучаваних језичких појава. 
У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким околностима које 
су условиле њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и говорне ситуације 
у којима се одређена језичка појава природно јавља и испољава. Текстови би требало да буду 
познати ученицима, а ако пак нису, треба их прочитати и о њима разговарати са ученицима. 
Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често води преко 
доживљавања и схватања уметничког текста, што ће бити довољно јак подстицај за 
наставника да што чешће упућује ученике да откривају стилску функцију (изражајност) 
језичких појава. То ће допринети развијању ученикове радозналости за језик, јер уметничка 
доживљавања чине граматичко градиво конкретнијим, лакшим и применљивијим. Кад 
ученицима постане приступачна стилска (изражајна, експресивна) функција језичке појаве, 
прихватају је као стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан пут да знања о 
језику брже прелазе у умења, да се на тај начин доприноси бољем писменом и усменом 
изражавању, али и успешнијој анализи књижевних текстова. 
Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских вежбања, 
односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања 
морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и утврђивања 
знања. 
Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег језика треба 
што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно неговати више 
облике знања и умења - применљивост и стваралаштво. У настојањима да се у наставној 
пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој погодној прилици знања из 
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граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и популарног), чиме се оно 
уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и практичне примене. 
Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике посебно 
се постиже неговањем правописних и стилских вежби. 
Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са 
комуникативним говором. Један од изразито функционалних поступака у настави граматике 
јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу 
граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као 
свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и 
занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка испољавања. 
Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да поставља 
ученицима, да их спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или писати како у 
изазовним приликама говорно реагују. 
Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а завршавају 
сазнавањем, резимирањем и применом одређеног градива, у савременом методичком 
приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и затварају више пута током 
наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева учестало спајање индукције и дедукције, 
анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских обавештења и практичне обуке. 
Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља применити у 
наставној обради програмских јединица из језика и које омогућују да сваки целовит сазнајни 
пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, добије своју посебну структуру. 
Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих методичких 
радњи: 
Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и објашњава 
одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научно-популарни и 
публицистички текстови, а и примери из писмених радова ученика. 
Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних ситуација. 
Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима. 
Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који непосредно 
доприносе бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе примери из познатог 
текста.) 
Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, уочавају 
примере језичке појаве која је предмет сазнавања. 
Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену језичку 
појаву истраживачки сагледају. 
Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене, изражајних 
могућности...). 
Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово упоређивање, 
описивање и класификовање. 
Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа. 
Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости и 
правилности. 
Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у примерима 
које наводе сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање). 
Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у школи и код 
куће). 
Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у сукцесивној 
и синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на коме се 
разматра одређена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример, добро је да текст на 
коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке вежбе буду 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити обавезна етапа 
наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неоспорна. 
Паралелно и здружено у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције: 
запажање, упоређивање, закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових примера. 
То значи да часови на којима се изучава граматичко градиво немају одељене етапе, односно 
јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је видљивији прелаз између индуктивног и 
дедуктивног начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и увежбавања. 

 
Књижевност 
Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, 
информативних), представља изузетно одговоран наставни задатак. Управо на овом ступњу 
школовања стичу се основна и врло значајна знања, умења и навике од којих ће у доброј мери 
зависити не само ученичка књижевна култура, већ и његова општа култура на којој се темељи 
укупно образовање сваког школованог човека. 
Лектира 
Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако извори за 
обраду текстова из лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени узраст и сва 
остала приступачна литература. 
Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима - лирика, епика, драма, 
да би се кроз све програме могла пратити одговарајућа и разложна пропорција књижевних 
дела. Подела је извршена према основној разлици везаној за стих и прозу. Лектира је 
обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. 
Текстови из лектире представљају програмску окосницу. Наставник има начелну могућност 
да понуђене текстове прилагођава конкретним наставним потребама, али је обавезан и на 
слободан избор из наше народне књижевности и тзв. некњижевних текстова - према 
програмским захтевима. 
Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на 
одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења текста у 
зависности од сложености његове структуре, повезивање и груписање са одговарајућим 
садржајима из других предметних подручја - граматике, правописа и језичке културе и сл.). 
Наставнику је дата могућност и допунског избора дела у складу са наставним потребама и 
интересовањима конкретног ђачког колектива са којим остварује програм. 
Читање  
Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. При томе је 
квалитет схватања порука и непосредно условљен квалитетом читања. Зато су разни облици 
усмереног читања основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се успешно 
уводе у свет књижевног дела. 
Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и настојање да се што 
потпуније искористе способности ученика за постизање високог квалитета у вештини читања. 
Вежбања у изражајном читању изводе се плански и уз солидно наставниково и учениково 
припремање. У оквиру своје припреме наставник благовремено одабира погодан текст и 
студиозно проучава оне његове особености које утичу на природу изражајног читања. У 
складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима одговарајући став и 
одређује ситуациону условљеност јачине гласа, ритма, темпа, интонације, пауза, реченичног 
акцента и гласовних трансформација. При томе се повремено служи аудио снимцима узорних 
интерпретативних читања. 
Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и добро схваћеном 
тексту, то је конкретно и успешно тумачење штива неопходан поступак у припремању 
ученика за изражајно читање. У оквиру непосредне припреме у VI, VII и VIII разреду 
повремено се и посебно анализирају психички и језичкостилски чиниоци који захтевају 
одговарајућу говорну реализацију. У појединим случајевима наставник (заједно са ученицима) 
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посебно приређује текст за изражајно читање на тај начин што у њему обележава врсте пауза, 
реченичне акценте, темпо и гласовне модулације. 
Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; користе се 
лирски, епски и драмски текстови у прози и стиху, у наративном, дескриптивном, дијалошком 
и монолошком облику. Посебна пажња посвећује се емоционалној динамици текста, његовој 
драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих ликова. 
У одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање - 
ученицима у улози читача и говорника ваља обезбедити место испред одељењског колектива, 
у одељењу створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да критички и 
објективно процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио снимка, ученицима 
повремено треба омогућити да чују своје читање и да се критички осврћу на своје умење. На 
часовима обраде књижевних дела примењиваће се ученичка искуства у изражајном читању, уз 
стално настојање да сви облици говорних активности буду коректни и уверљиви. 
Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања па му се у настави поклања посебна 
пажња. Оно је увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици оспособљавају за 
свакодневно стицање информација и за учење. 
Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у функцији 
свестранијег стицања знања и разумевања не само књижевног дела, већ и свих осталих 
текстова. 
Примена текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за савладавања читања у 
себи с разумевањем и доприноси развијању способности ученика да усклађују брзину читања 
са циљем читања и карактеристикама текста који читају. 
Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и давањем 
одговарајућих задатака, а потом и обавезним проверавањем разумевања прочитаног текста, 
односно остварења добијених задатака, Информативно, продуктивно и аналитичко читање 
најуспешније се подстичу самосталним истраживачким задацима који се ученицима дају у 
припремном поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и правописа. Тим 
путем се унапређују брзина и економичност читања, а нарочито брзина схватања прочитаног 
текста, подстиче се сазнајни процес, чиме се ученици оспособљавају за самостално учење. 
Ученици старијих разреда уводе се у "летимично" читање које се састоји од брзог тражења 
информације и значења у тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се погледом "пролази" 
кроз текст и чита се на прескок (међунаслови, поднаслови, први редови у одељцима, увод, 
закључак). При вежбању ученика у "летимичном" читању, претходно се задају одговарајући 
задаци (тражење одређених информација, података и сл.), а потом проверава квалитет 
њиховог остварења. "Летимичним" читањем ученици се такође оспособљавају да ради 
подсећања, обнављања, меморисања, читају подвучене и на други начин означене делове 
текста приликом ранијег читања "с оловком у руци", које треба систематски спроводити као 
вид припремања ученика за самосталан рад и учење. 
Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан је 
облик рада у развијању говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво говорење 
прозног текста полазна основа и неопходан услов за природно и изражајно казивање стихова. 
Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично увежбава и упоређује говорење 
текстова у прози и стиху. 
Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, дијалог, монолог), 
лирске песме разних врста и одломци из епских песама. Успех изражајног казивања знатно 
зависи од начина учења и логичког усвајања текста. Ако се механички учи, као што понекад 
бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин казивања. Зато је посебан задатак 
наставника да ученике навикне на осмишљено и интерпретативно учење текста напамет. 
Током вежбања треба створити услове да казивање тече "очи у очи", да говорник посматра 
лице слушалаца и да с публиком успоставља емоционални контакт. Максимална пажња се 
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посвећује свим вредностима и изражајним могућностима говорног језика, посебно - 
природном говорниковом ставу, поузданом преношењу информација и сугестивном казивању. 
Тумачење текста  
Са обрадом текста почиње се после успешног читања наглас и читања у себи. 
Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и више пута, са циљем да изазове 
одговарајуће доживљаје и утиске који су неопходни за даље упознавање и проучавање текста. 
Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у целини, или његових одломака, обавезно 
ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе. 
При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких 
поступака и гледишта. Значајне појединости, елементарне слике, експресивна места и 
стилскојезички поступци неће се посматрати као усамљене вредности, већ их треба 
сагледавати као фунционалне делове виших целина и тумачити у природном садејству с 
другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу приступа се као сложеном и непоновљивом 
организму у коме је све условљено узрочно-последичним везама, подстакнуто животним 
искуством и уобличено стваралачком маштом. 
Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу 
подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан 
исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према произвољним оценама и 
закључцима. 
Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у основној школи, поготову у 
млађим разредима, у начелу претеоријско и да није условљено познавањем стручне 
терминологије. То, међутим, нимало не смета да и обичан, "разговор о штиву" у млађим 
разредима буде стручно заснован и изведен са пуно инвентивности и истраживачке 
радозналости. Вредније је пројектовање ученика поводом неке уметничке слике и њено 
интензивно доживљавање и конкретизовање у учениковој машти него само сазнање да та 
слика формално спада у ред метафора, персонификација или поређења. Зато се још од првог 
разреда ученици навикавају да слободно испољавају своје утиске, осећања, асоцијације и 
мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког језика. 
У свим разредима обрада књижевног дела треба да буде повезана са решавањем проблемских 
питања подстакнутих текстом и уметничким доживљавањем. На тај начин стимулисаће се 
ученичка радозналост, свесна активност и истраживачка делатност, свестраније ће се упознати 
дело и пружати могућност за афирмацију ученика у радном процесу. 
Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну 
локализацију, често и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-
историјске оквире, давање неопходних података о писцу и настанку дела, као и обавештења о 
битним садржајима који претходе или следе одломку - све су то услови без којих се у бројним 
случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. Зато прототопску и 
психолошку реалност, из које потичу тематска грађа, мотиви, ликови и дубљи подстицаји за 
стварање, треба дати у пригодном виду и у оном обиму који је неопходан за потпуније 
доживљавање и поузданије тумачење. 
Методика наставе књижевности већ неколико деценија, теоријски и практично, развија и 
стално усавршава наставников и учеников истраживачки, проналазачки, стваралачки и 
сатворачки однос према књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи не предаје и не 
учи, већ чита, усваја, у њој се ужива и о њој расправља. То су путеви да настава књижевности 
шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и стваралачке способности ученика, 
критичко мишљење и уметнички укус, појачава и култивише литерарни, језички и животни 
сензибилитет. 
Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности подразумева 
активну улогу ученика у наставном процесу. У савременој настави књижевности ученик не 
сме бити пасивни слушалац који ће у одређеном тренутку репродуковати "научено градиво", 
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односно наставникова предавања, већ активни субјекат који истраживачки, стваралачки и 
сатворачки учествује у проучавању књижевноуметничких остварења. 
Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе: припремање, рад 
на часу и рад после часа. У свим етапама ученик се мора систематски навикавати да у току 
читања и проучавања дела самостално решава бројна питања и задатке, који ће га у пуној мери 
емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му задовољство и побудити истраживачку 
радозналост. Такви задаци биће најмоћнија мотивација за рад што је основни услов да се 
остваре предвиђени интерпретативни домети. Наставник ваља да постави задатке који ће 
ученика подстицати да уочава, открива, истражује, процењује и закључује. Наставникова 
улога јесте у томе да осмишљено помогне ученику тако што ће га подстицати и усмеравати, 
настојећи да развија његове индивидуалне склоности и способности, као и да адекватно 
вреднује ученичке напоре и резултате у свим облицима тих активности. 
Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње 
наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, доживљавање и 
проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, истраживачки 
припремни задаци) за тумачење дела, своје напродуктивније видове добија у интерпретацији 
књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне примене стечених знања и 
умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о обрађеном наставном 
градиву, у поредбеним изучавањима књижевноуметничких дела и истраживачко-
интерпретативним приступима новим књижевноуметничким остварењима. Средишње етапе 
процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу методолошко и методичко 
заснивање интерпретације и њено развијање на наставном часу. 
У заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно 
методолошко опредељење треба да буде превасходна усмереност интерпретације према 
уметничком тексту. Савремена методика наставе књижевности определила се, дакле, за 
унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста, али она никако не превиђа нужност 
примене и спољашњих гледишта да би књижевноуметничко дело било ваљано и поуздано 
протумачено. 
Уз наведена методолошка опредељења, наставна интерпретација књижевноуметничког дела 
ваља да удовољи и захтевима које јој поставља методика наставе књижевности: да буде 
оригинална, естетски мотивисана, свестрано усклађена са наставним циљевима и значајним 
дидактичким начелима, да има сопствену кохерентност и поступност, а да методолошка и 
методичка поступања на свакој деоници интерпретације остварују јединство анализе и 
синтезе. 
О оквиру основне методолошке оријентације да наставна интерпретација 
књижевноуметничког дела у највећој мери буде усмерена према уметничком тексту, примат 
припада опредељењу да се динамика интерпретације усклађује са водећим уметничким 
вредностима књижевног остварења, тако што ће оне бити чиниоци обједињавања 
интерпретативних токова кроз свет дела. Једно од најважнијих начела које поштује тако 
заснована и опредељена наставна интерпретација јесте удовољавање захтеву да се тумачењем 
водећих вредности обухвати, односно проучи, дело у целини. Пошто су обједињена поставка и 
односи свестраних међусобних прожимања природне датости уметничких чинилаца у делу, 
тумачењем водећих уметничких вредности обухватају се и упознају и сви други битни 
чиниоци уметничке структуре, међу којима сваки у интерпретацији добија онолико места 
колико му припада у складу са уделом који има у општој уметничкој вредности дела. У 
наставној интерпретацији књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички чиниоци 
могу бити: уметнички доживљаји, текстовне целине, битни структурни елементи (тема, 
мотиви, уметничке слике, фабула, сиже, књижевни ликови, поруке, мотивациони поступци, 
композиција), облици казивања, језичко-стилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) 
проблеми. 
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У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним естетским, методолошким и методичким 
разлозима ваља утемељити избор оних вредносних чинилаца према којима ће бити усмеравана 
динамика наставне интерпретације књижевноуметничког дела. Зато методолошки и 
методички прилази књижевноуметничком делу, које теоријски и практично заснива и развија 
савремена методика наставе књижевности, не познају и не признају утврђене методолошке и 
методичке системе које би требало применити у интерпретацији сваког појединог дела. То 
значи да нема једном датих и уходаних путева којима се улази у свет сваког појединог 
књижевноуметничког остварења, већ су ти путеви унеколико увек другачији у приступу 
сваком поједином књижевноуметничком делу - онолико колико је оно аутономно, самосвојно 
и непоновљиво уметничко остварење. 
Књижевни појмови 
Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта 
на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке родољубиве 
песме, а уз поредбени осврт на две-три раније прочитане песме исте врсте, развијати појам 
родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. Упознавање метафоре биће погодно 
тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку откривали изражајност извесног 
броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају напамет и носе их као уметничке 
доживљаје. Језичкостилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; 
полазиће се од изазваних уметничких утисака и естетичке сугестије, па ће се потом 
истраживати њихова језичко-стилска условљеност. 
Функционални појмови 
Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на њихова 
примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим информацијама 
на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма. Потребно је само 
подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) разумеју и схвате и да их 
примењују у одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се уоче и објасне 
околности које утичу на понашање неког лика, ученик наведе те околности, онда је то знак (и 
провера) да је тај појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу. 
У усменом и писменом изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици правилно 
схватају и употребљавају речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током обраде 
књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици 
откривају што више особина, осећања и душевних стања појединих ликова, при чему се те 
речи бележе и тако спонтано богати речник функционалним појмовима. 
Функционалне појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног разреда 
неће моћи да усвоје све програмом наведене појмове за тај разред, али ће зато спонтано 
усвојити знатан број појмова који су у програмима старијих разреда. Усвајање функционалних 
појмова је непрекидан процес у току васпитања и образовања, а остварује се и проверава у 
току остваривања садржаја свих програмско-тематских подручја. 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Овај 
наставни процес, иако је програмски конституисан као посебно подручје, с посебним 
садржајима и облицима рада, мора се преносити како на обраду књижевног текста који је 
најбољи образац изражавања, тако и на граматику с правописом, која нормира правила и 
дефинише језичке законе. Исто тако, у повратном смеру, обрада књижевног текста и рад на 
граматици и правопису књижевног језика, мора укључивати и садржаје за неговање културе 
усменог и писменог изражавања, јер су својим већим делом том циљу и подређени. Рад на 
богаћењу језичке културе треба да се интегрише са свим видовима усмених и писмених 
облика изражавања.  
У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати у виду заједнички основни 
циљ: развијање језичког мишљења и језичке свести уочавањем језичких законитости, па тек 
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на основу такве свести прелазити на нормирање и дефинисање. Отуда језик као средство 
изражавања треба да буде предмет наставне пажње у свим његовим структурама. 
Неопходно је да ученици уоче разлику између говорног и писаног језика. У говорном језику 
реченице су обично краће. Чести недостаци су незавршене и стилски неуређене реченице и 
употреба поштапалица. 
Настава ће бити очигледнија и ефикаснија ако се користе аудиоснимци (нпр. Звучна читанка) 
и ако се слуша и анализира снимљен говор ученика. 
Лексичке и морфолошке вежбе, треба да богате ученичко сазнање о речи као облику, чему 
служе не само коњугација и деклинација, него и систем грађења речи (просте, изведене и 
сложене). Вежбе у грађењу изведених речи и сложеница, по угледу на сличне речи у 
обрађеном тексту, треба да утичу на богаћење ученичког речника. 
У старијим разредима лексичко-семантичке вежбе се односе на сложеније садржаје: право и 
пренесено значење речи, синонимију, хомонимију, антонимију, полисемију, архаизме, 
дијалектизме, жаргонизме, позајмљенице, фразеологизме. Треба упућивати ученике на 
служење реченицама: једнојезичним и двојезичним, лингвистичким и енциклопедијским. 
Семантичке вежбе се повезују с морфолошким и синтаксичким вежбама и оне треба да 
развију ученикову свест о одређеној моћи значења речи, на основу чега се једино и може 
развијати способност и вештина изражавања. У млађим разредима те вежбе обухватају 
откривање семантичке вредности акцента, и то искључиво на илустрованим примерима 
(Сунце је село за село хајдмо, селе, на село, итд.). 
Синтаксичке вежбе су, као и морфолошке и семантичке, битнији садржаји језичке културе у свим 
разредима. Тежина захтева, природно, одређује се према узрасту ученика. Те се вежбе могу 
изводити и пре него што ученик почне да стиче синтаксичке појмове, с тим што се на том нивоу у 
наставном разговору не употребљавају стручни називи. До упознавања првих синтаксичких 
појмова, вежбе у обликовању реченице треба да формирају свест ученика о месту и положају 
појединих реченичних делова у склопу просте реченице. Кад се стекну први појмови о простој 
реченици, и вежбе ће бити конкретније и богатије. Рад на стилистици реченице конкретно се 
наставља до краја основног школовања. Он се састоји како у анализи и оцени ученичких реченица 
из усменог излагања, тако и у анализи и процени реченица у њиховим писменим саставима, а 
нарочито и посебно - у анализи реченица из дела обеју лектира и говорног језика.  
Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току 
разговора.  
Знатан део говорних вежбања има за циљ изграђивање културе усменог изражавања. У низу својих 
задатака (правилност, лакоћа, јасност, једноставност, природност, прецизност, дикција) те вежбе 
треба у највећој мери да приближе учеников говор књижевном изговору.  
С обзиром на велико шаренило и веома приметну дијалекатску разноликост говора ученика, а 
често и наставника, говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз помоћ аудитивних 
наставних средстава) треба да омогући ученику не само неговање правилне дикције него и да 
убрза процес приближавања књижевном изговору.  
У свим облицима неговања језике културе образац или узор треба да добије одговарајуће 
место и његов значај се не сме никако потценити. Смишљено одабран узор, примерен узрасту 
и врсти, треба да буде циљ до којег се стиже уз одговарајуће напоре. И облици усменог, као и 
облици писменог изражавања, у свим врстама и типовима треба да се прикажу ученицима у 
пажљиво одабраним узорцима изражавања. Уколико се једна врста усменог или писменог 
изражавања континуирано понавља из разреда у разред, онда треба у сваком поновљеном 
случају, у истом или следећем разреду, анализом узорка конкретно показати и обим повећаних 
захтева (у садржајном, композиционо-формалном и језичко-стилском погледу). 
Да се узорци не би претворили у клишеа која спутавају ученичку индивидуалност и 
самосталност, време између приказивања узорка и израде одговарајућег писменог задатка 
треба испунити радом на анализи сличних састава. Ови састави могу бити у форми одабраних 
текстова које ученици сами проналазе у својим читанкама или лектири, а обавезно и у форми 
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самосталних домаћих писмених или усмених задатака - састава којима се остварује процес 
овладавања одређеним обликом писменог или усменог изражавања. У анализи узорака треба 
обратити пажњу на све елементе конкретне језичке структуре: садржај и композиција састава, 
распоред детаља и изражајност употребљене лексике и стилских поступака. Ниједан школски 
писмени задатак не би требало да се изведе, а да се претходно, на читавом низу смишљено 
програмираних часова, није говорило како о предмету који ће бити тема писменог састава, 
тако и о облику у којем ће та тема бити обрађена. 
Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће допринети самостални рад 
ученика на прикупљању одабраних примера језика и стила. Због тога ученици треба да бележе 
вредне примере: успеле описе, рељефне портрете, правилне реченице, како у погледу 
формалне структуре (распоред њених делова) тако и у погледу лексике и семантике. Овај рад 
треба да оствари два задатка везана непосредно за културу изражавања. Прво, тиме ученик 
организовано индивидуално ради на развијању своје говорне културе и писмености, а друго - 
у обиму своје читалачке пажње развија онај њен значајан квалитет који му омогућује 
непрестано  посматрање језика и стила у штиву које чита. Повремени часови или делови 
часова, посвећени читању одабраних примера треба, уз остало, да подстичу за рад на 
самообразовању те врсте. 
Подстицање ученика на литерарно стваралаштво, схваћено свакако у ужем и претежно 
образовно-васпитном погледу, треба применити као фронталан рад с целим одељењем, а 
никако као обавезу литерарне секције. Рад у литерарној секцији је слободно опредељење. 
Ученик основне школе, нарочито у млађим разредима, по својој природи увек је спреман на 
креативност, па то треба и подстицати. Усменим и писменим вежбама, кад то потреба 
допушта, наставник ће ученицима показати како настаје стих, како се речи бирају и 
распоређују да делују ритмично, како се конституише строфа, како се гради портрет, како се 
описује пејзаж или сцена. Уосталом, програм наставе усменог и писменог изражавања 
конципиран је тако да у себи садржи скоро све елементе и уметничког језичког изражавања, 
па би их требало повремено само обједињавати и осмишљавати. Подстицање ученика на 
литерарно стваралаштво у додатном раду и литерарној секцији има се богатије садржаје и 
облике и обимније посебне циљеве. Тај рад не треба поистовећивати с подстицањем на 
литерарно стваралаштво у оквиру целог одељења. 
Један од облика рада на развијању и неговању језичке чистоте јесте и развијање свести о 
поплави позајмљеница у нашем језику. Наставник ће, разумљиво, морати да нађе меру у 
објашњавању да сваки језик нужно прихвата и речи пореклом из грчког и латинског језика у 
стручној терминологији. Треба помоћи ученицима у разликовању позајмљеница које су 
добиле "право грађанства" у нашем језику од оних речи које треба енергично гонити из 
говора. Разговори о томе треба да се воде у свакој конкретној прилици, кад се наиђе на 
позајмљеницу у тексту или кад се она појави у говору ученика; исто тако, са ученицима ваља 
смишљено трагати за позајмљеницама у свакодневном говору и разним медијима (штампа, 
радио, телевизија и др.). Записивање домаћих речи, такође, може да буде подесан облик 
неговања језичке чистоте.  

 
Уџбеник за реализацију програма : 
Зорица Несторовић и Златко Грушановић,Читанка за пети разред основне школе, KLETT, 
Београд 2012. године  
Весна Ломпар и Славка Јовановић, Граматика за пети разред основне школе, KLETT, Београд 
2012. године 
Весна Ломпар и Зорица Несторовић, Радна свеска за пети разред, KLETT, Београд 2012. 
године 
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Литература за реализацију програма: 
Зона Мркаљ, Наставна теорија и пракса 1, KLETT, Београд 2008. године 
Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, ЗУНС, Београд 2005. 
године 
Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Чигоја, Београд 2002. године 
Јован Деретић, Историја српске књижевности, НОЛИТ, Београд 1998. године 
Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато Пижурица, Матица српска, Правопис српскога језика, 
Нови Сад 2011. године 
Весна Ломпар и Славка Јовановић, Наставни листови уз Граматику српског језика за 5. 
разред основне школе, КЛЕТТ, Београд, 2013. године  

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 
 

Ред
. 
бро
ј 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализаци

је теме 
(месеци) 

Број 
часова 

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђива
ње Проверу 

1. На свету има свакаквих чудеса септембар 22 14 6 2 
2. Пустио бих ја њега, али неће он мене октобар 22 13 8 1 
3. Мостови спајају обале и људе новембар 18 12                                                                                                                           5 1 
4. Зимске радости децембар 22 9 10 3 
5. Бој не бије свијетло оружје, већ бој 

бије срце у јуака јануар 14 5 9 / 

6. На пустом острву фебруар 9 7 2 / 
7. Мајчина љубав не стари март 23 13 8 2 
8. Од колевке па до гроба, најлепше је 

ђачко доба април 19 11 8 / 

9. По јутру се дан познаје мај 20 6 12 2 
10. Ђачки растанак јун 11 3 7 1 
УКУПНО: 180 93 75 12 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА 

Циљ наставе: Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и 
друштвеногеографским објектима,појавама и процесима и њиховим међусобним везама и 
односима у геопростору. 
 
Задаци наставе: Настава географије треба да допринесе: 
-стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у Васиони; 
-картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у 
процесу учења и истраживања и у свакодневном животу; 
-стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у 
непосредном окружењу; 
-разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 
-развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међу-условљености 
географских појава и процеса у простору и времену; 
-развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других 
феномена у геопростору; 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
-упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке 
уопште; 
-стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним својствима; 
-стекну основна знања о Сунчевом систему; 
-стекну основна знања о Земљи-планети, њеном постанку, облику и величини; 
-стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама; 
-стекну основна знања и вештине из картографије и да се оспособе за коришћење географске 
карте као извора информација и оријентације; 
-схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и изглед 
рељефа; 
-разумеју антропогене утицаје на рељеф; 
-стекну основна знања о структури и саставу атмосфере; 
-стекну основна знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским 
факторима и основним типовима климе на Земљи; 
- разумеју потребу очувања и заштите атмосфере; 
- да се оспособе за коришћење географске литературе, Интернета и различитог илустративног 
материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива; 
-развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално 
учење и истраживање. 
 
Корелација:   
Настава географије која се реализује у 5-ом разреду углавном је у корелацији са наставним 
предметима: Познавање природе и друштва, Српски језик, Ликовна култура; Биологија, 
Техничко и информатичко образовање, Математика. 
Корелација садругим предметима може се остварити на три начина: у виду хоризонталне, 
дијагоналне и вертикалне корелације. Сви наведени начини корелације доприносе 
побољшавању квалитета и структуре наставних садржаја,развијању логичког мишљења, 
функционалног и трајног знања, остваривању принципа комплексности, односно,стварању 
реалних представа о географској стварности. 
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Начин остваривања програма: 
Наставни програм је тематски конципиран. Програм садржи четири теме из опште географије. 
За сваку тему јасно су издвојени наставни садржаји које би требало обрадити и предложен је 
оријентациони број часова по свакој наставној теми. Слобода и креативност наставника 
испољава се кроз самостално планирање и одређивање типова часова, као и избора наставних 
метода, техника, активности, дидактичких средстава и помагала.Садржаји опште географије 
имају посебан значај јер представљају основу за каснија географска изучавања и зато се њима 
мора посветити посебна пажња. Од степена усвојености ових садржаја у великој мери зависи 
изучавање географије у старијим разредима. Ови садржаји у великој мери су апстрактни и 
тешки за ученике овог узраста, зато је важно издвојити оне садржаје који се по обиму, дубини 
и систему излагања разликују од научних.  
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Географија 5, уџбеник, Марко Јоксимовић, Наташа Бировљев, Светлана Поповић, НОВИ 
ЛОГОС,  
 
Литература за реализацију програма:  
Географија 5, Радна свеска, НОВИ ЛОГОС;  Географски атлас; зидна карта света; Глобус, 
ЦД,ДВД; новинске илустрације; Интернет. 
 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

Ред. број 

Н. теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Бројчасоваза 

Обраду 
Утврђи

вање 

Провер

у 

1. УВОД IX 1 1 / / 

2. ВАСИОНА И ЗЕМЉА IX,X 6 4        1        1 

3. ГEОГРАФСКА КАРТА X,XI,XII 8 5         2           1 

 

 

4. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

*ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА 

*УНУТРАШЊА ГРАЂА И 

РЕЉЕФ 

*ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ 

XII,I,III,IV,V,VI 

             21 

             (4) 

            (11)           

              (6) 

           13 

          (3) 

            (6) 

              

            (4) 

 

6            

(1)          

(3) 

           

(2) 

2 

 

 

            

(2) 

УКУПНО: 36 23 9 4 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ  наставе :  
- развијање интересовања, музикалности и креативности; 
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 
- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе 
свога и других народа. 

 
Задаци наставе: 

- 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 народне и уметничке музике свога и других народа; 
- развијање критичког мишљења; 
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 
- неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада 

са ученицима и припремање програма за културну и јавну делатност школе; 
- упознавање занимања музичке струке. 

 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 

- певају песме пo слуху; 
- певају песме солмизацијом; 
- обраде просте и сложене тактове; 
- усвајају нове елементе музичке писмености; 
- свирају на дечјим музичким инструментима; 
- изводе дечје, народне и уметничке игре; 
- импровизују мелодије на задани текст; 
- упознају звуке нових инструмената; 
- слушају вредна дела уметничке и народне музике. 

 
Корелација: 

- са свим предметима. 
 

Начин остваривања програма: 
У програму музичке културе истакнуто место има слушање музичких дела и активно 
музицирање (певање и свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоретски појмови у 
оваквом приступу планирани су у функцији бољег разумевања музике и музичког дела. 
Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на 
часу, а наставна јединица је увек уметничко дело. При томе треба обухватити сва подручја 
предвиђена за тај разред и комбиновати разне методе у настави. Час посвећен само једном 
подручју и извођен само једном методом не може бити ни користан ни занимљив за ученике, 
што води ка осиромашивању садржаја и смисла предмета. 
Настава музичке културе остварује се кроз: 

- певање, свирање и основе музичке писмености; 
- слушање музике; 
- дечје музичко стваралаштво. 

Групним и појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да 
активно учествују у музичком животу своје средине. 
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Уџбеник за реализацију програма : 
Музичка култура за пети разред основне школе 
аутори: Мр Александра Паладин и Драгана Михајловић-Бокан 
издавач: Нови Логос, 2011. 
 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 
Ред. 
број 
н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализац
ије теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ:  
а) Певање песама 
б) Свирање 
в) Основе музичке 
писмености 

Септемб
ар - јун 41 

 
 

26 
 

 
 

11 

 
 

4 

2. СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ Септемб

ар - јун 

27 
(Сваки час 
је прожет 
слушањем 

музике) 

 
 

18 

 
 
7 

 
 

2 

3. СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Септемб
ар - јун 3 

 
3 

 
1 

 
/ 

 
УКУПНО: 

 
72 

 
47 

 
19 

 
6 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА 

 
Циљ  наставе :  
-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 вештиа и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света у 
националном, регионалном, европском и глобалном оквиру, 
-унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом 
друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, иобразлагања 
сопствених ставова, разумевања мултифункционалности, развијање толеранције и културе), 
-оспособљавање за коришћење информационо-комуникационих технологија,  
-развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-
историјске баштине . 
 
Задаци наставе: 
- 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 светске 
историје, 

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости , 
- повезују стечена знања и вештине са садржајима других  наставних предмета. 

 
Оперативни  задаци : 
-разумевање појма прошлости, 

- упознавање начина и значаја проучавања прошлости,  

- разумевање основних одлика праисторије и старог века, 

- примењивање временских одредница (деценија, век, миленијум), 

- оспособљавање за коришћење историјске карте, 

- стицање знања о личностима које су обележиле епоху старог века, 

- упознавање основних oдлика античке културе.  
 
Корелација: 
-географија, 

-веронаука 

-српски језик. 

 
Начин остваривања програма: 
-применом монолошке, дијалошке, текст методе,  
-дискусијом, применом илустративне, демонстративне методе. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

Уџбеник за реализацију програма : 
ИСТОРИЈА 5; Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић- Уџбеник Мозаик 
прошлости, Бигз, Београд 
 
Литература за реализацију програма: 
-Николај А. Машкин, Историја старог Рима,  
-Струве-Калистов, Историја старе Грчке, 
-Авдијев-Коваљов, Историја старог Истока. 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Увод септембар 3 2 1  

2. Праисторија Октобар 3 1 2  

3. Стари Исток Децембар 9 5 3  

4. Стара Грчка Фебруар 9 6 3  

5. Хеленизам Март 2 1 1  

6. Стари Рим Мај 7 5 2  

7. Хришћанство Мај 1 1 1  

8. Пад Западног 

римског царства 
Јун 2 1 1 

 

УКУПНО: 36 22 14  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци наставе .  
 Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 
Задаци наставе физичког васпитања су:  
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја);  
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални  
рад на њима; 
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и  
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);  
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-
социјалних образаца понашања;  
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 
живота и рада.  

 

Оперативни задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 

унапређивање услова школског живота кроз праксу; 

-упознавање школских правила и процедура; 

-разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

-обучавање техникама групног рада; 

-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 
Корелација: 
Програм физичког  васпитања за пети разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмет изабрани спорт и зато је целисходна сарадња наставника ових предмета. 
 
Начин остваривања програма: 
 На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  
- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и 
других елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, 
учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  
- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  
- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 
учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.  
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Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и 
физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су 2 Завод за 
унапређивање образовања и васпитања саставни део упутства за вредновање и оцењивање 
напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 
праћење. 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 

Ред. број 

Н. теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

Обраду Вежбање Провера 

 

1. 
АТЛЕТИКА IX, IV 11 4 

5 2 

 

2. 
РУКОМЕТ X, II, III 28 16 

9 3 

 

3. 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА 

И ТЛУ, ПОЛИГОН 
XI, XII 16 6 

7 3 

 

 

4. 

ПЛЕС I 4 2 

1 1 

 

5. 
СТОНИ ТЕНИС II 4 2 

2  

 

6. 

ПРОВЕРА ФИЗИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ 
V, VI 9 1 

 8 

 
  

    

УКУПНО: 72 31 24 17 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  наставе : 
- Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 
- стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и 

културама ; 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 
- подстакне потребу за учењем страних језика; 
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење 

језика. 
 
Задаци наставе: 

- развије позитивна осећања према језику који учи; 
- описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим 

ситуацијама;  
- именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују. 
- ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са 

говорницима других језика 
- стимулише машту, креативност и радозналост; 
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 
- препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 

уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика; 
- разликује језик који учи од других језика; 
- развија способност и навику слушања са разумевањем. 

 
Оперативни  задаци :            
Разумевање говора  
На крају петог разреда, ученик треба да:  
- разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и друго;  
- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до осам реченица, које наставник исказује 
природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже 
искључиво језичку грађу обрађену током петог разреда;  
- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком;  
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством 
и са активностима на часу.  
Разумевање писаног текста  
Ученик треба да:  
- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног 
читања;  
- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима;  
- разуме смисао краћих писаних порука  
- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или 
догађајем (ко, шта, где, када...).  
Усмено изражавање  
Ученик треба да:  
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује 
ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;  
- ступи у дијалог и у оквиру шест - седам реплика, постављањем и одговарањем на питања  
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- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у неколико реченица 
представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног 
текста, или опише слику, лице, предмет, животињу и ситуацију;  
- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације.  
Интеракција  
Ученик треба да:  
- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном 
ситуацијом;  
- поставља једноставна питања и одговара на њих;  
- изражава допадање или недопадање;  
- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.);  
- тражи разјашњења када нешто не разуме. 
 
Корелација:  
српски језик, географија, историја, биологија, техничко образовање, ликовна култура, музичка 
култура.  
 
Начин остваривања програма: 
Циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 
ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери;  
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  
- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, 
васпитне и социјализирајуће елементе;  
- битно је значење језичке поруке;  
- наставник и даље ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности 
исказа;  
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор 
није изворни говорник;  
- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 
индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора 
(интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више 
сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, 
поступком и циљем;  
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  
-усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;  
Технике (активности)  
Током часа се препоручује динамично смењивање техника / активности које не би требало да 
трају дуже од 15 минута.  
1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди 
али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.).  
2. Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације 
итд.)  
3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или 
родитеље и сл.)  
4. Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, 
додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 
хронологију и сл.)  
Игре примерене узрасту  
Певање у групи  
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Класирање и упореёивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације... )  
8. Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти  
9. Цртање по диктату, израда сликовног речника  
10. "Превођење" исказа у гест и геста у исказ  
11. Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом 
или пак именовање наслова  
12. Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са путовања, 
рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације)  
13. Разумевање писаног језика:  
- уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, 
глаголско време, лице... )  
14. Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 
ликовни израз.  
15. Писмено изражавање:  
- повезивање гласова и групе слова  
- замењивање речи цртежом или сликом  
- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 
укрштене речи, и слично)  
- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама Завод за унапреёивање 
образовања и васпитања  
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;  
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;  
- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних 
материјала;  
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан;  
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 
ученике на студиозни и истраживачки рад;  
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто; 
- попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис или сл, налепнице за 
кофер)  
- писање честитки и разгледница  
- писање краћих текстова  
Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто 
тако оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану 
активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се 
обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност 
наставе. Оцењивање се спроводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради 
јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Елементи за проверу и оцењивање:  
- разумевање говора  
- разумевање краћег писаног текста  
- усмено изражавање  
- писмено изражавање  
- усвојеност лексичких садржаја  
- усвојеност граматичких структура  
- правопис  
- залагање на часу  
- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 
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Уџбеник за реализацију програма : 
“Project 2” Tom Hutchinson (уџбеник и радна свеска) English book 
 
Литература за реализацију програма: уџбеник и радна свеска, аудио CD 
 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 

Н. 
Тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месеци) 

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Introduction,My Life Септемб
ар, 

октобар 
14 

5,5 6,5 2 

2. Animals Октобар
, 

новемба
р 

10 

3,5 5,5 1 

3. Holidays Новемба
р, 

децемба
р 

10 

4 5 1 

4. Christmas Децемба
р 1 0,5 0,5 0 

5. Food Децемба
р Јануар 11 4 6 1 

6. My country Фебруар
, март 11 4 6 1 

7. Easter април 1 0,5 0,5 0 

8. The first written test Мај 3 0 2 1 

9. Entertainment Мај, јун 11 4,5 5,5 1 

УКУПНО: 72     
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Н А С Т А В Н И  П Р Е Д М Е Т :  М А Т Е М А Т И К А  
 
Циљ и задаци наставе: 
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка 
знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи 
ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 
животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и 
да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 
свестраном развитку личности ученика. 

 
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 откривање улоге и примене математике у 
различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно 
настављање образовања и укључивање у рад; 
- развијање ученикове способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког 
и апстрактног мишљења; 
- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и 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. 

 
Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 
- умеју да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове; 
- изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке; 
- схватају смисао речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”; 
- схвате познате геометријске објекте (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, угао и 
др.); 
- упознају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове с паралелним крацима и њихова 
својства, као и да умеју да цртају праву паралелну датој правој; 
- упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости; 
- умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац; 
- схвате појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног начина на 
други; 
- умеју да упоређују разломке и да их представљају на бројевној правој; 
- стекну довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција с разломцима (у оба 
записа); 
- могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе; 
- умеју да реше једноставније једначине и неједначине с разломцима; 
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- увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким 
језиком; 
- упознају осну симетрију и њена својства, као и да умеју да конструишу симетрале дужи, 
симетрале угла и нормале на дату праву кроз дату тачку 

 
Корелација 
Програм математике за пети разред највише је у корелацији са програмом наставног предмета 
физика и зато је целисходна сарадња ових наставника. 

 
Начин остваривања програма: 
Скупови. Коришћењем примера из текућих садржаја, даље се осмишљава појам скупа као 
најопштији у односу на друге појмове математике, што доприноси изграђивању математичког 
језика и уноси прецизност у изражавању. 
Настава о скуповима у V разреду треба да представља известан корак напред у односу на оно 
што је ученицима већ познато. Потребно је, на разноврсним примерима, користити 
одговарајуће симболе (знаке) и уочавати законитости скуповних операција уз помоћ Венових 
дијаграма. На подесним примерима треба илустровати употребу речи:  сваки, неки, или, и, не, 
следи. При раду с дијаграмима ове речи ће се везивати за скуповне операције и релације. 
Задржати се на два скупа. 
Обновити својства скупова  N и  N0 (бити претходник или следбеник) и подсетити се 
придруживања бројева тачкама бројевне праве.Наставити с даљим изграђивањем појмова: 
бројевни израз, променљива, израз с променљивом и придруживање (повезано с рачунским 
операцијама, одговарајућим једначинама и неједначинама), користећи при томе и термине: 
израз, формула (уместо релација, јер се уобичајено каже  - Напишите формулу за 
израчунавање обима квадрата и сл.), исказ. Мада се појам пресликавања (функције), као и сам 
термин, не уводе, треба уочавати и наводити примере једноставнијих (функцијских) 
зависности у разним областима (откривање правила придруживања, придруживање по датом 
правилу: бројева  - бројевима, бројева  - дужима, бројева  - површима, бројева - именима и 
др.). При томе нарочито помаже коришћење дијаграма и табела (табела вредности израза, 
табела резултата неког пребројавања или мерења и др.). 
Користити се поменутим дијаграмима и табелама. 
Геометријски објекти. Геометријски објекти се развијају као идеје које настају у процесу 
опажања модела реалног света, а такође и путем њиховог представљања геометријским 
сликама. Као и у класичној Еуклидовој геометрији, ти објекти су континуиране целине, међу 
којима се успостављају односи инцидентности, а у 5. разреду бројевна права ће се даље 
попуњавати бројевима, што ће касније водити њеном поимању као скупу тачака, а преко тога 
и поимању других геометријских објеката на тај начин. Напоменимо да се под појмовима 
„круг” и „многоугао” подразумевају делови равни које чине граничне линије с њиховим 
унутрашњим областима. 
Угао.  - Угао треба схватити као део равни који чине две полуправе са заједничком почетном 
тачком заједно с облашћу између њих. Без фиксирања јединице мере треба показати како се 
упоређују дати углови и како се они класификују. Однос између централног угла и 
одговарајућег лука, односно тетиве, треба утврдити експериментално („преношењем”). То 
исто, такође, користити за увођење појма јединице за мерење углова. Конструисати угао 
једнак датом углу. Увести појмове суседних, упоредних и унакрсних углова. Уочавати те 
углове у разним геометријским конфигурацијама. Дефинисати праве углове као углове једнаке 
својим упоредним угловима. Истаћи чињеницу да краци правог угла одређују нормалне праве. 
Коришћењем односа углова које чини пар паралелних правих с трансверзалом, изводити 
односе углова с паралелним крацима, и др. Не морају се уводити посебни називи за парове 
неких углова уз трансверзалу паралелних правих (сагласни, супротни и наизменични). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

Дељивост бројева.  - Подсетити да дељење у скупу природних бројева  без остатка није увек 
могуће, увести дељење с остатком. Објашњавајући релацију а = bq + r, 0 ≤ r < b, , где је а 
дељеник, b делилац, q количник, а р остатак, добро подвући значај неједнакости  0 ≤ r < b. 
Инсистирати на запису  а = bq + r. Увести појам дељивости, чинилаца и садржалаца природног 
броја.Правила дељивости појединим бројевима, појмови простог и сложеног броја, 
растављање природних бројева на просте чиниоце и одређивање НЗД и НЗС имају своју 
примену код разломака (скраћивање, проширивање, довођење  разломака на  
једнаке имениоце и др.). 
Разломци. - Ова тема је основна у V разреду и неопходно је да се она добро усвоји. Највећу 
пажњу посветити операцијама с разломцима и децималним записима бројева.Раније су 
ученици упознали разломак као део целине, а сада се овај појам проширује: разломак се уводи 
и као количник два природна броја, а затим и као размера. Упоређивање разломака и основне 
операције с њима важно је обављати упоредо у обичном и децималном запису. Увежбавати и 
истицати својства ових операција. Код операција с тзв. мешовитим бројевима довољно је 
узимати само најпростије случајеве. Уопште, треба избегавати гломазне разломке. Упознати 
се са начинима заокругљивања бројева.Илустровање операција на бројевној правој 
(полуправој) повећава степен разумевања и свесног усвајања ове сложене материје за ученике 
петог разреда.Одговарајућим једначинама и неједначинама треба посветити довољну пажњу. 
Водити рачуна о ограничењима (нпр. 0 ≤ x + а < b).Важно је правилно формирање и 
разумевање појма размере (преко упоређивања истоимених величина). Оспособити ученике за 
њено коришћење у пракси: при цртању и читању разних планова, карата, графикона; при 
одређивању растојања (коришћењем мапа или слично); при решавању проблема поделе у датој 
размери (и ништа више) и  при повећавању и смањивању слика (геометријских и других). 
Обраду овог градива подредити практичном циљу, уз повезивање с већ упознатим садржајима 
математике и оних у другим областима (географија, техничко образовање, ликовно васпитање 
и др.).Увести појам двојног разломка и објаснити га као дељење два разломка.Реализација 
свих садржаја ове теме треба у највећој мери да буде повезана с решавањем разних 
практичних проблема. 
Осна симетрија.  - Битни садржаји које обухвата ова тема су: илустровање осне симетрије уз 
помоћ модела, коришћењем природних ситуација и квадратне мреже (као уводни корак), 
уочавање својстава која остају непромењена, конструкција осно-симетричних тачака и фигура 
(конструкција нормале на дату праву кроз дату тачку и др.), конструкције симетрале дужи и 
симетрале угла, као и неке њихове једноставније примене. 

 
Уџбеник за реализацију програма: 
Уџбеник за пети разред основне школе, КЛЕТ 2014 год. 
Збирка задатака за пети разред основне школе, КЛЕТ 2014 год. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А
С Т И  

Време 
реализа
ције 
теме 
(месец
и) 

Број 
часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Скупови Септем
бар 14 7 6 1 

2. Геометријски 
објекти 

Октоба
р 13 5 6 2 

3. Дељивост бројева Новем
бар 14 7 6 1 

4. Угао Децемб
ар 22 10 10 2 

5. Разломци децемб
ар-јун 66 26 35 5 

6. Осна симетрија Мај 15 5 9 1 
УКУПНО: 144 60 72 12 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 

Циљ  наставе :  
Циљ наставе биологије је да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја упознају 
основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју, природним појавама и 
законитостима које у њему владају. 
Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну писменост, логичко 
расуђивање, способност критичког мишљења,свест о властитом положају у природи, 
објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и 
заштите природу, да развијају хигијенске навике и здравствену културу. 
 
Задаци наставе: 
-да ученици схвате улогу и значај биологије за развој и напредак човечанства  
-да развију свест о властитом положају у природи  
-да стекну основна знања о грађи и функционосању организма  
-да развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи  
-да стекну знања о разноврсности и распрострањености организма  
-да схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику кружења мaтерије и 
протицања енергије  
-да развију осећање одговорности према стању животне средине 
 
Оперативни  задаци : 
-схвате појам биологије као науке значајне за напредак човечанства и одрживог развоја;  
-буду оспособљени за руковањем једноставним лабораторијским прибором, лупом или 
микроскопом,као и да умеју да израде једноставне привремене препарате;  
-упознају основну јединицу грађе живих бића  
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-упознају разноврсност живих бића ; 
 -схвате појам ботанике као научне области биологије; 
 -упознају и знају да објасне основну спољашњу грађу вегетативних биљних органа -знају да објасне 
грађу и улогу цвета, плода и семена;  
-схвате процесе и начине опрашивања и оплођења  
-упознају царство биљака и најзначајније групе;  
-упознају основне елементе заштите и степен угрожености биљака делатностима човека у природи;  
-развију интересовање за проширивање знања у одговарајућим институцијама ( ботаничка башта, 
природњачки музеј, библиотеке)  
-упознају царство гљива и њихове основне карактеристике 
 
Корелација: 
Приликом остваривања наставних садржаја успоставити корелацију познавањем природе из 
претходних разреда, географијом, ликовном културом, техничким и информатичким 
образовањем и изборном предметом чувари природе. 
 
Начин остваривања програма: 
Диференцијација задатака (садржаја) према индивидуалним способностима, склоностима и 
интересовањима ученика. Индивидуални рад, рад у пару, рад у групи 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
БИОЛОГИЈА5, Др Гордана Субаков-Симић, Др Милан Вељић, Нови Логос, Београд 
 
Литература за реализацију програма: 
Биологија 5- радна свеска, Др Гордана Субаков-Симић, Mилан Вељић, Нови Логос, Београд 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Н А С Т А В Н И К А  
 

 
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. УВОД У 
БИОЛОГИЈУ 

Септем
бар 6 2 2 2 

2. ОСОБИНЕ ЖИВИХ 
БИЋА И 
РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОГ СВЕТА   

септем
бар, 
октоба
р 

13 

8 4 1 

3. ЦАРСТВО ГЉИВА  Новем
бар 

5 3 1 1 

4. ЦАРСТВО 
БИЉАКА – ГРАЂА 
И ЖИВОТНИ 
ПРОЦЕСИ 

децемб
ар, 

јануар, 
фебруа

р, 
март, 
април 

32 

19 7 6 

5. РАЗНОВРСНОСТ 
БИЉАКА, ЗНАЧАЈ 
И ЗАШТИТА 

мај, јун 16 
9 4 3 

УКУПНО 72 41 18 13 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ  наставе : 
Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 
уметничку 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 подсстиче и 
развија ученичко – стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским 
опредељењима друштва и карактером овог наставног предмета .  
 
Задаци наставе: 
Задаци образовно васпитног рада у настави ликовне културе , састоје се у развијању 
ученикове способности за : опажање свих ликовних елемената , ликовни стваралачки рад , за 
употребу разлишитих ликовних медија , развијање естетских критеријума , упознавање 
ликовних уметничких дела у оквиру лултурне баштине , и за савремеан кретања свог и других 
народа , визуелну перцепцију и аперцепцију , креативно мишљење , оплемењивање животног 
и радног простора , активно стваралачко суделовање у културном и уметничком деловању 
средине , активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине 
завичаја и домовине , неговање укупних људских достигнућа , еманципација личности 
ученика 
 
Оперативни  задаци :  
Поступно упознавање за ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког 
компоновања , линије , облика , орнамента , лумино објекта и колажа , визуелног 
споразумевања  и пројектовањем употрбних предмета . Развијање способности обликовања , 
конструисања и комбинаторике , поступно развијање способности за визуелно меморисање и 
предочавање , Проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу средстава и материјала 
ликовног иѕражавања и обликовања . Упознавање основа архитектуре , урбанизма и визуелних 
комуникација . Омогућавање ученицима да се лакше укључују у рад и утицај на формирање 
њиховог активног односа према актуелним питањима заштите и унапрђења човекове природне 
и културне средине . 
 
Корелација:  
Техничко и информатичко образовање, српски језик, биологија 
 
Начин остваривања програма: Фронтални индивидуални, монолошко-дијалошка метода и 
практичан рад 
 
Уџбеник за реализацију програма : Уџбеник за 5. разред, аутор Здравко Милинковић, 
Момчило Јанковић, БИГЗ 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. СЛОБОДНО РИТМИЧКО 
КОМПОНОВАЊЕ                     Септембар 10 4 4 2 

2. ЛИНИЈА Сеептембар, 
Октобар, 

Новембар, 

децембар 

20 

9 9 2 

3. ОБЛИК Јануар, 

Фебруар 
24 

8 8 8 

4. ОРНАМЕНТ Март 4 1 1 2 
5. СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ  Април 4 1 1 2 
6. ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ Мај 4  
1 

 
1 

 
2 

7. ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
УПОТРЕБНИХ 
ПРЕДМЕТА 

Јун 6 
 

2 
 

2 
 
2 

УКУПНО:                                                       72 26 26 20 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Циљ  наставе : 
– стицање основног техничког и информатичког образовања, 
– стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање за њихову 
примену у учењу, раду и свакодневном животу 
– схватање законитости природних и техничких наука, 
- схватање улоге информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у различитим струкама и 
областима живота, 
- упознавање рада на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених програма, 
као и њихово коришћење у свакодневном животу, 
– упознавање рада на рачунару с готовим програмима за обраду текста, графичких приказа, 
као и интерфејсом и интернетом, 
– развијање психомоторних способности, 
– развијање стваралачког и критичког мишљења, 
– развијање способности практичног стварања, односно реализација идеје према сопственом 
плану, где се афирмишу креативност и оригиналност, 
– схватање важности примене науке у техници, технологији и другим облицима друштвено 
корисног рада, 
– савладавање основних принципа руковања различитим средствима рада, објектима технике и 
управљања технолошким процесима, 
– развијање прецизности у раду, упорности и истрајности приликом решавања задатака, 
– стицање радних навика и оспособљавање за сарадњу и тимски рад, 
 – стицање знања за коришћење мерних инструмената, 
- упознавање с основним особинама материјала и правилан избор материјала приликом израде 
модела или макете, 
- упознавање графичке комуникације (коришћење техничке терминологије, цртање и исправно 
читање техничке документације), 
 – препознавање природних ресурса и њихове ограничености у коришћењу, 
– упознавање с основним технолошким процесима и производима различитих 
технологија, 
 – упознавање и стицање навика за придржавање мера заштите на раду, 
 – схватање потребе за обновом и унапређењем животног окружења, 
 – упознавање с мерама заштите на раду, 
– схватање да на основу знања о врстама делатности и сагледавања личних интересовања, ученици 
правилно могу одабрати своју будућу професију. 
 
Задаци наставе:  
Ученици треба да: 
– упознају се са техником, техничким достигнућима и значајем техничког и инфор-матичког 
образовања, 
– упознају се са програмом техничког и информатичког образовања, 
– упознају се са организацијом рада у кабинету за техничко и информатичко образовање и 
мерама заштите на раду, 
– упознају пут од идеје до реализације, 
– упознају прибор за техничко цртање и развију вештину његовог коришћења, 
– упознају основне елементе техничког цртања: формат папира, врсте линија, приказивање 
предмета (скица, цртеж), котирање и размеру, 
– упознају врсте и карактеристична својства лакообрадивих материјала: дрво, папир, текстил, 
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кожа, пластичне масе, 
– упознају основне принципе механичке обраде материјала, 
 – науче да правилно користе прибор и алат за механичку обраду материјала, 
 – науче да разраде технолошки поступак, 
 – упознају се са значајем, врстама и основним изворима енергије, 
  – упознају могућности коришћења енергије сунца, ветра и воде, 
  – навикавају се на штедњу енергије, 
   – стекну представу о четири основна вида саобраћаја: друмски, железнички, водени и 
ваздушни, 
   – стекну знање о начинима регулисања друмског саобраћаја, 
   – упознају основна правила и прописе кретања пешака и бицикла у јавном саобраћају, 
   – упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у саобраћају. 
 
Оперативни  задаци :  
– науче приказивање своје идеје помоћу скице и техничког цртежа, 
– науче да нацртају једноставан технички цртеж помоћу рачунара, 
– науче да реализују своју идеју уз примену конструкторских комплета и готових елемената, 
 – науче како се врши избор материјала за реализацију своје идеје, као и редослед операција 
и алата при обликовању материјала, 
   – науче да израде једноставније статичке и динамичке моделе и макете од делова из 
конструкторских комплета и готових елемената, према одговарајућим упутствима и својим 
идејама, 
 – науче самостално да израде једноставније предмете по својој идеји помоћу одго- варајућег 
прибора и ручног алата, применом основних радних операција од лако обрадивих материјала 
и готових елемената, 
  – знају називе и функцију основних и допунских уређаја рачунара, 
 – науче да укључе рачунар и знају функцију тастатуре, упознају неке могућности употребе   
рачунара са готовим програмима, 
– науче да користе рачунар за исписивање текста и за једноставније техничке цртеже без 
програмирања, 
 
 
Корелација са предметима:  
- Информатика и рачунарство 
- Историја 
- Математика 
- Биологија 

 
Начин остваривања програма:  
Програм техничког и информатичког образовања ослања се на досадашња искуства у 
наставној пракси и на постојећу реалност, а има за циљ поред модернизације предмета, 
рационализацију наставе и растерећење ученика, тако да јепрограм еволутивне природе.  
Програм се реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби. Настава се реализују 
коришћењем превасходно метода визуелног и практичног приказа, коришћењем савремених 
наставних средстава. Програм вежби реализују се у формизаокружених програмских целина 
(модула) које омогућују ученицима креативну слободу. Овакав приступ омогућује 
индивидуализацију наставе, према надарености, способностима, мотивима и интересовањима 
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ученика. У програму није приказана подела наставних садржаја према врсти материјала који 
се обрађују. За сваку програмску целину постоји одређен оквир (циљ и задаци), а наставни 
садржаји се реализују као програмске активности. Избор вежбе из програмских 
садржајаостварује сваки ученик према личном опредељењу. Вежба треба да садржи идеју 
(намену, изглед), материјал (избор), скицу, технички цртеж, план редоследа и поступака 
обраде и потребног алата и прибора. У реализацију вежбе се може укључити и више ученика 
уколико је рад сложенији, односно ако је он оправдан, односно рационалан у односу на циљ, 
задатке и ако примена овог облика рада има социолошко, психолошко, педагошко и 
дидактичко оправдање. 
Повезаност теорије и праксе постиже се кроз јединство теоријских садржаја и вежби које у 
реализацији треба да се преплићу и допуњују. Програмски садржаји функционално обезбеђују 
корелацију са сродним садржајима из наставе физике, математике, биологије, хемије и др. 
Акценат информатичког дела овог предмета је да се код ученика развије основна 
информатичка писменост, али и да се оспособе да примењују савремену технологију у 
комуникацији, да проналазе корисне информације, насупрот усвајањуготових знања. 
Информатичка обука треба да оспособи ученике за употребу савремених информатичких и 
комуникационих технологија и у другим наставним областима у оквиру наставног процеса. 
Познајући основе информатичке писмености,ученици су у могућности да све технике и 
технологије доживљавају и истражују на садржајнији начин користећи шири спектар извора 
информација. Где год је то могуће и реално изводљиво, треба користити ИКТ као средство за 
истраживање, као средство за представљање сопствених идеја и као начин за реализацију 
планираног задатка. 
Садржаје техничког и информатичког образовања у целини треба реализовати кроз вежбе, 
почев од планирања, графичког представљања замисли, преко извршавања радних операција 
до процене и вредновања. Реализацијом ових вежбиученици откривају и решавају једноставне 
техничке и технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси. 
Формирају свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. 
Уочавају како на околину 
техника утиче позитивно, а како се понекад нарушава природни склад и како се могу смањити 
штетни утицаји на природно окружење и тиме развијају свест о заштити животне средине. 
Предвиђени садржаји из техничког и информатичког образовања захтевају разноврстан 
методички приступ односно примену поступака. Уводити ученике у свет технике и савремене 
технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме сеподстиче њихово интересовање за 
техничко стваралаштво. Омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, 
да траже и налазе сопствена техничка решења и да се доказују у раду.Завод за унапређивање 
образовања и васпитања С обзиром да је настава техничког образовања теоријско – 
практичног карактера, часове треба остваривати са поделом одељења на две групе. 
Ученицима треба обезбедити да на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-
технолошка знања, да се навикавају на правилну примену техничких средстава и технолошких 
поступака. Не инсистирати на учењу мањезначајних чињеница и сличних теоријских садржаја. 
Ради што успешније корелације одговарајућих наставних садржаја,усклађивања 
терминологије, научног осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, умења и 
навика неопходна је стална сарадња са наставницима физике, математике, хемије, биологије, 
ликовне културе, информатике и рачунарства и др. 
Приликом конкретизације појединих садржаја програма, нарочито упознавања нових и 
савремених технологија, у обзир треба узимати специфичности средине и усклађивати их са 
њеним потребама. Васпитно-образовни циљеви су идентични засве школе. Међутим, 
планиране вежбе омогућавају различите начине за постизање тих циљева. За њихову 
реализацију потребно је поступно уводити ученике у алгоритме (активности тј. скуп операција 
које треба извршити одређеним редом да 
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би се решио задатак, односно извршила радња) конструкторског моделовања при изради 
сопственог пројекта као израза слободног избора идеја, материјала, поступкаи др. 
Алгоритмизовати наставу значи одредити прецизан систем правила и упутставапо којима ће се 
одвијати све наставникове и ученикове активности, да би сенајсигурније и најбрже дошло до 
постављених циљева.Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и 
техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања 
савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних 
операција и др. Када за то не постоје одговарајући услови, ученицима треба обезбедити 
мултимедијалне програме у којима је заступљена ова проблематика. Ученицима се не задају 
домаћи задаци, већ све садржаје програма - знање, умења и вештине треба да усвоје на 
часовима редовне наставе и коришћењем одобреног уџбеника, радне свеске и дидактичког 
материјала. 
Увод 
Упознати ученике са техником, техничким достигнућима и значајем техничког образовања, 
значајем техничког и  информатичког образовања и организацијом рада у кабинету за 
техничко образовање, организацијом радног места. Омогућити ученицима да упознају 
специфичности рада у кабинету техничког образовања.Посебну пажњу треба посветити 
заштити на раду приликом коришћења алата. 
Графичке комуникације 
Уводећии их у алгоритам конструкторског моделовања ученике треба научити како се скицом 
може изразити идеја и како се применом правила (стандарда) израђује технички цртеж. 
Ученици треба да упознају формате папира. Оспособити ученике да правилно користе прибор 
за техничко цртање и развију вештину његовог коришћења. На разради своје идеје ученици 
треба да упознају врсте линија и њихову примену, да препознају начине просторног 
приказивања предмета, појам и елементе 
котирања. У току рада ученике уводити у појам и врсте размере и оспособити их да умеју да 
нацртају технички цртеж у различитим размерама и да га искотирају. 
Информатичка технологија 
При реализацији ове тематске целине ученике треба упознати са основним појмовима у 
области информатике и рачунарства. Објаснити појмове информација и податак, шта је то 
рачунар и како ради. Навести примене рачунара у свакодневном животу. Ученицима 
објаснити појмове хардвер и софтвер, основне делове рачунара и периферијске уређаје. 
Упознати ученике са најосновнијим карактеристикама Завод за унапређивање образовања и 
васпитања монитора, тастатуре, миша и кућишта рачунара, не упуштајући се у дубље 
теоријске расправе. Укратко објаснити функцију штампача и скенера. Код тумачења софтвера 
објаснити појмове програм и алгоритам, и разлику између системског и апликативног 
софтвера. Објаснити повезивање рачунара са периферијским уређајима у јединствену целину 
и то и практично реализовати. Објаснити елементе предње и задње стране кућишта. Обрадити 
поступке за правилно укључивање и искључивање рачунара. Ученицима објаснити појам 
радне површине и упоредити је са радним столом. Показати покретање програма са радне 
површине и из старт менија. Демонстрацију рада са програмима, као и рад са прозорима, 
извршити на програмима који су ученицима блиски  (Calculator, Games, Paint ...). Оставити 
неколико часова за рад у наведеним програмима да кроз „игру” овладају вештином рада 
мишем и тастатуром. Демонстрирати рад у сложенијим програмима, а нарочито оним који су у 
непосредној вези са програмским садржајима наставе техничког образовања. 
Омогућити ученицима да нацртају једноставан технички цртеж помоћу рачунара. 
Инсистирати на томе да сваки ученик самостално уради одређену операцију у раду са 
рачунаром. Кроз реализацију модула утврдити пређене садржаје и повезатиих са наставом 
техничког образовања. 
Од идеје до реализације 
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Прве реализације својих идеја ученици остварују употребом конструкторских комплета којима 
располаже кабинет за техничко образовање тј. без обраде материјала. Конструкторски 
комплети могу бити од различитих материјала: дрвета,пластичне масе или метала. Израда 
скице према сопственој идеји претходи даљем раду. Пошто у саставу комплета има 
разноврсних делова (осовине, точкови, зупчаници, разне врсте плочица, завртњи и др.) 
ученике треба упутити како се онимеђусобно спајају у одговарајуће целине. Са завршеним 
моделима ученици демонстрирају њихову функцију и намену. После демонстрације модели се 
растављају, а делови враћају на одговарајуће место. Ова наставна тема се протеже и кроз друге 
теме јер ученици кроз наредне наставне садржаје упознају пут од идеје до реализације 
односно од скице и техничког цртежа, преко упознавања техничких материјала до начина 
обраде материјала и коначне реализације идеје у поглављу модула.Објаснити ученицима да ће 
приликом материјализације своје идеје путем конструкторског моделовања уместо правих 
објеката израђивати моделе и макете. 
Материјали и технологије 
Упознати ученике са појмом и поделом материјала (природни, вештачки). Врсте и својства 
материјала (физичка, хемијска и механичка) објаснити на елементарном нивоу. Ученици треба 
да помоћу једноставног прибора упознају својства материјала (испитивање тврдоће, 
еластичности, обрадивости итд.). Користити само оне врсте материјала које ће се 
употребљавати за моделовање и то: дрво, папир, текстил, кожу, пластични материјал. Начин 
обраде материјала реализовати упознавањем принципа деловања алата за механичку обраду 
материјала. Приказати правилно коришћење алата за ручну обраду материјала и извођење 
операција и заштита на раду: обележавање, сечење, завршна обрада (бушење, равнање, 
брушење). Поступно увођење ученика у рад са алатом при извођењу разних операција мења 
суштински карактер наставе техничког образовања – обрада материјала тако постаје средство 
креативног изражавања, а не циљ у настави техничког образовања. 
Енергетика 
Обновити наставне садржаје из природе и друштва и познавање природе који се односе на 
топлоту (сунце извор светлости и топлоте), воду (распрострањеност Завод за унапређивање 
образовања и васпитања воде), ваздух (кретање ваздуха - ветрови), кретање и отпори кретању 
тела. Затим упознати ученике са прецизнијим појмом, врстама и значајем енергије за 
човечанство. Назначити основне изворе енергије без улажења у детаље. Упознати ученике са 
начином коришћења и претварања у неке корисне облике енергије сунца, воде и ветра као 
њима већ познатих извора енергије. 
Конструкторско моделовање - модули 
Пројекат који је настао проласком кроз све етапе од идеје до реализације треба да буде 
реализован у овом делу програма. У зависности од тежине рада за који се ученик определио 
могуће је урадити и више радова. Ученике треба упознати са 
могућношћу да се сами опредељују за одређену активност у оквиру дате теме, да могу 
реализовати своју идеју која је у складу са њиховим способностима, интересовањима и 
надареностима. При изради „пројекта” ученици примењују ранијестечено знање из 
пројектовања и конструкторског моделовања, а у модулима примењују раније стечена знања 
из обликовања материјала. Остварити корелацију са ликовним васпитањем. Ученици се могу 
определити и за рад на рачунару. 
Саобраћај  
Дати општи преглед функционисања саобраћаја (појам): врсте, структура, функција. Тежиште 
је на друмском саобраћају и у том контексту бицикл у саобраћају. Ученици треба да се на 
интересантан и очигледан начин упознају са правилима и прописима кретања пешака и 
бицикла у јавном собраћају, начине регулисања саобраћаја и безбедно кретање од школе до 
куће. За реализацију ових наставних садржаја, а за практично увежбавање могу се користити 
полигони у оквиру школе или саобраћајне макете које могу израдити и ученици на редовним 
часовима или у раду слободних активности. У овој етапи реализације наставе техничког 
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образовања треба прилагодити - трансформисати простор и опрему у кабинетима -  
радионицама за примену иновираних програма техничког образовања. Треба имати у виду да 
се један део садржаја односи и на информатичку технологију. Због тога кабинет треба 
преуредити да буде функционалан и да се сви наставни садржаји могу реализовати. То значи 
да за поједине врсте операција треба предвидети наменски простор и опрему, а да се при томе  
међусобно не ометају. Односно, један део предвидети за обраду дрвета и метала. За ове 
операције пожељно је да се предвиди посебна просторија са неколико радних места. С 
обзиром да се реализује модуларна настава, што значи да ће се ученици истог одељења моћи 
опредељивати за различите модуле активности, треба предвидети услове за реализацију такве 
наставе. Други простор, обезбедити за „пројектовање” - рад на техничкој документацији, 
затим, место за рад са конструкторима и рад на рачунару. Складном организацијом простора и 
опреме створиће се повољни услови за диференцирану и индивидуалну наставу. У случају 
адаптације постојећег простора или при изградњи нових, треба уважавати следеће захтеве: 
- школски простор организовати тако да омогући све облике диференцираног и 
индивидуалног рада, са мањим или већим могућностима за вишенаменско коришћење, 
- да кабинет-радионица поседује једну помоћну просторију која је повезана са основном за рад 
мањих група или појединих ученика у оквиру додатног рада, слободних техничких 
активности, за рад са талентованим ученицима, за припрему 
наставе и др, 
- да намештај који се набавља буде флексибилан тако да се може брзо и ефикасно прилагодити 
за рад мањих група и индивидуални рад ученика.Завод за унапређивање образовања и 
васпитања 
У складу са прихваћеном концепцијом пројектовати етапни развој и обезбеђење наставних 
средстава и дидактичког материјала. Дидактички материјал треба да је у складу са 
концепцијом техничког и информатичког образовања, тј. 
односно да подстиче развој техничког мишљења и стваралаштва ученика. С обзиром на 
различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, као и 
психофизичких могућности ученика у појединим фазама, у настави техничког и 
информатичког образовања се, по правилу користе сви постојећи облици рада, који су иначе 
заступљени у осталим наставним предметима: фронтални, групни, рад у паровима и 
индивидуални рад. 
Фронтални облик рада примењује се најчешће зато што је економичан у припремању и 
одржавању часова и ученицима обезбеђује поступност, систематичност, као и лакше праћење 
и контролисање рада и резултата рада ученика. Међутим, у настави техничког образовања 
треба водити рачуна и о слабим странама фронталног облика рада као што је спутавање 
иницијативности и самосталности у раду, немогућност ангажовања свих ученика у раду, 
појединци не могу да задовоље своје склоности и развију своје способности темпом који им 
одговара. 
Групни облик рада се чешће користи у настави техничког образовања, а посебно у реализацији 
наставних садржаја као што су: упознавање принципа и начина функционисања појединих 
справа, уређаја, апарата, машина и сл. Приликом њиховог расклапања и склапања; проучавање 
појединих технолошких процеса; примена практичних знања, умења и вештина, рад на 
рачунару и др. 
Индивидуални облик у настави техничког образовања има посебну улогу у реализацији 
модула и конструкторског моделовања. Израда „пројекта” захтева од наставника 
индивидуални рад са сваким учеником тако да им омогући рад у складу са њиховим 
способностима, склоностима и интересовањима. Овај облик рада се примењује када ученици 
постигну одређена знања, умења и вештине и извесно искуство које могу примењивати у 
самосталном раду при реализацији „пројекта”. 
Избор метода зависи од циља и задатака наставног часа, опремљености кабинета наставним 
средствима и изабраног облика рада. 
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Ученике оцењивати према резултатима које постижу у усвајању наставних садржаја, 
узимајући у обзир и све њихове активности значајне у овој настави (уредност, 
систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.). Не 
треба одвојено оцењивати теоријска и практична знања, нити примењивати класично 
пропитивање ученика, већ изводити оцене на основу сталног праћења рада ученика. 
У петом разреду ученик треба да: 
- је способан да своје идеје прикаже скицом и једноставнијим техничким цртежом, као и да их 
израђује правилном применом основног прибора за техничко цртање; 
- уме да укључи рачунар и покрене одговарајући програм; 
- користи рачунар за исписивање текста и једноставније техничке цртеже, без програмирања; 
- уме да састави једноставније статичке и динамичке моделе и макете од делова из 
конструкторског комплета и готових елемената, према одговарајућим упутствима и својим 
идејама; 
- разликује природне и вештачке материјале; 
- зна битне карактеристике материјала погодних за механичку обраду; 
- зна да уради план радних поступака;Завод за унапређивање образовања и васпитања 
- уме самостално да изради једноставније предмете од лако обрадивих материјала, по својој 
идеји, помоћу одговарајућег прибора и ручног алата, применом основних радних операција; 
- зна начине искоришћавања енергије Сунца, воде и ветра; 
- познаје основна правила и прописе кретања пешака и бицикла у јавном саобраћају; 
- познаје хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у саобраћају 
 
 
Уџбеник за реализацију програма :  
Жељко Васић, Дијана Каруовић, Техничко и информатичко образовање 5, уџбеник за пети 
разред основне школе, Нови Логос, Београд 2013. 
 
Литература за реализацију програма:  
Жељко Васић, Дијана Каруовић, Техничко и информатичко образовање 5, радна свеска за пети 
разред основне школе, Нови Логос, Београд 2013. 
 
Друго:  Телевизија, интернет, стручни часописи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
Ред. 
број 
Н. 
Тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализац
ије теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. УВОД У ПРЕДМЕТ септемба
р           4 4   

2. ГРАФИЧКЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ 

септемба
р, 

октобар 
8 

4 4  

3. ИНФОРМАТИЧКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

октобар,н
овембар,д
ецембар 

16 
7 9  

4. ОД ИДЕЈЕ ДО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Децембар
, јануар 8 2 6  

5. МАТЕРИЈАЛИ И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Јануар,,ф
ебруар,ма

рт 
12 

8 4  

6. ЕНЕРГЕТИКА Март 4 3 1  
7. САОБРАЋАЈ Март,апр

ил 8 5 3  

8. КОНСТРУКТОРСК
О МОДЕЛОВАЊЕ – 
МОДУЛИ 

Мај,јун 12 
 12  

УКУПНО: 72 33 39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Верска настава (Православни Катихизис) 

Циљ  наставе :  
Циљ Верске наставе у петом разреду јесте да ученици на примеру старозаветне историј уоче 
да Бог није одустао од остварења свог првобитног плана о свету, који се огледа у сједињењу 
свих створених бића са Богом преко човека, и поред тога што је први човек Адам то одбио да 
испуни, зато је Бог након пада променио начин остварења тог циља. Реализација тог циља 
почиње од Аврама, а то је почетак Цркве као будућег Царства Божијег. 

 
Задаци наставе: 
Ученици треба да: 
- уоче 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. 
 
Оперативни  задаци : 
Упознавање ученика са планом и програмом, Ученици треба да уоче да да Бог није напустио 
свет после греха првог човека, Стицање свести о томе да Бог никад не напушта човека ма 
какав грех он учинио, Уочавање да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио 
свет, Уочавање сличности у структури старозаветне и новозаветне Цркве, Изучавање 
православне иконографије. 
 
Начин остваривања програма: 
Употреба дијалошке, монолошке, демонстративне методе, рад у пару и у групи, разговор, рад 
на таксту, читање прича из Старог Завета, упознавање са животом Аврама и осталих 
Старозаветних пророка, презентација видео материјала, објашњавање, цртање, разрада 
технике иконописања. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Радна свеска за Веронауку, Пети разред  ОШ – Принтекс, Ваљево 
 
Литература за реализацију програма: 
Православни Катихизис за 5 разред ОШ– Епископ Игњатије Мидић, ЗУНС Београд. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месеци
) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Увод 
 

Септемб
ар 2 / 2 / 

2. Припрема света за 
долазак Сина 
Божијег у свет (Бог 
није одустао од свог 
плана да створени 
свет живи вечно и 
поред одбијања 
првог Адама да тај 
план спроведе у 
дело) 

Септемб
ар 2 

 
 

2 

 
 
/ 

 
 
/ 

3. Избор Аврама и 
његових потомака 
као почетак Цркве 
(Стари Завет између 
Бога и људи) 

Септемб
ар, 

Октобар 
5 

 
 

3 

 
 
2 

 
 
/ 

4. Аврам и јеврејски 
народ као праслика 
Христа и Цркве 

Новемб
ар, 

Децемб
ар 

6 

 
4 

 
2 

 
/ 

5. Десет Божијих 
Заповести (однос 
човека према Богу и 
другом човеку у 
старозаветној 
Цркви) 

Децемб
ар, 

Јануар, 
Фебруар
, Март, 
Април 

15 

 
10 

 
5 

 
/ 

6. Старозаветни 
мотиви у 
православној 
иконографији 

Мај, Јун 6 

 
2 

 
4 

 
/ 

УКУПНО: 36 21 15 / 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци наставе: 
Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне 
заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз 
практично деловање. 
 

Оперативни задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 
унапређивање услова школског живота кроз праксу; 
-упознавање школских правила и процедура; 
-разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 
-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање 
ставова и изражавање мишљења; 
-обучавање техникама групног рада; 
-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 
Корелација: 
Програм грађанског васпитања за пети разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмет српски језик, информатика, енглески језик, музичка и ликовна култура и зато је 
целисходна сарадња наставника ових предмета. 
 
Начин остваривања програма: 
Циљ програма грађанског васпитања за V разред је оспособљавање ученика за активно и 
одговорно учешће у животу друштва, проширивањем практичних знања о демократији, њеним 
принципима и вредностима. Фокус програма ГВ5 је школа и учешће ученика у школском 
животу. 
Програмске садржаје би требало реализовати тако да се ученицима омогуће: слобода 
изражавања мишљења и ставова о отвореним питањима и проблемима које су сами 
идентификовали као значајне; разумевање и разматрање различитих мера које се у школи / 
локалној заједници предузимају у циљу решавања проблема; унапређење вештина 
комуникације у различитим социјалним ситуацијама (у школи, на нивоу вршњачке групе и са 
наставницима, као и ван школе, са представницима јавних институција, организација и другим 
учесницима у животу локалне заједнице); развијање способности критичког мишљења, 
аргументовања и залагања за сопствене ставове; повезивање властитог искуства са потребама 
школске/локалнезаједнице и активно ангажовање. 
Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада. 
Основна теза које би наставниk све време требало да се придржава је да ученике учи не шта да 
мисле, него какода мисле. Ученици активно и равноправно учествују у свим активностима. 
Улога наставника је да иницира и одржава двосмерну комуникацију са ученицима, да 
подстиче изношење њихових запажања, мишљења и погледа на проблеме, као и да креира 
атмосферу на часу погодну за размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима. У 
том смислу, интерактивни метод рада би требало да се одвија кроз следеће форме: 
кооперативни рад наставник-ученици; кооперативни рад у малим групама ученика; тимски 
рад. 
У току рада улога наставника је да: 
-мотивише ученике за рад, тако што ће развијати и одржавати њихова интересовања за живот 
и рад у школи / локалној заједници и давати лични пример позитивне заинтересованости за 
сва питања која су важна за унапређење квалитета живота; 
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-организује наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, средства и 
опрему, наставне облике и методе рада, као и време потребно за реализацију; 
-развија и одржава партнерску комуникацију са ученицима, тако што ће постављати питања, 
захтеве, давати своје мишљење, подстицати ученике да они износе својагледишта, подстицати 
интеракцију, пружати повратну информацију итд.; 
-уважава и реагује на потребе групе и појединаца, дели одговорност, демократскиуправља 
разредом. 

 
Уџбеник за реализацију програма : 
Приручник и радна свеска Грађанско васпитање за пети разред основне школе, Министарство 
просвете, Република Србија,2006. 

 
Литература за реализацију програма:  
Хамер папир, фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови А4 формата бели и у боји, 
ЦД,ДВД; новинске илустрације; Интернет.  
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

Ред. број 

Н. теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Пројекти 

 

1. 

УПОЗНАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА 

ПРОГРАМА 

IX,X 
       

      6 

      

     4 

 

          

         2       

 

 

/ 

 

2. 

САГЛЕДАВАЊЕ 

УСЛОВА  

ШКОЛСКОГ ЖИВОТА 

X, XI,XI        4        1       

             

        3      

 

        / 

 

3. 

 

ИЗБОР ПРОБЛЕМА НА 

КОМЕ ЋЕ СЕ РАДИТИ 

     XI,XII,I,II        1                            /      

 

        / 

 

 

        1  

 

 

4. 

САКУПЉАЊЕ 

ПОДАТАКА О  

ИЗАБРАНОМ 

ПРОБЛЕМУ 

     XI,XII,I 

                   

               

       8           

 

 

             

      2 

         

 

 

 

          /   

 

 

        6    

 

5. 

АКТИВИЗАМ И 

ПАРТИЦИПАЦИЈА -

ПЛАН АКЦИЈЕ 

  I,II II,IV,V       12      2 

 

/ 

 

10 

 

6. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ПЛАНА АКЦИЈЕ 
        V        1       / 

 

/ 

 

1 

 

7. 
ОСВРТ НА НАУЧЕНО       V,VI        4       1 

 

           3 

 

/ 

УКУПНО: 36 10 8 18 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  наставе :    
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се 
остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности иметода учења 
страног језика. Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте развијање 
сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 
естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и 
према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег 
језика. Током основног образовања, 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, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања, самостално 
учење истог или другог страног језика. 

 
Задаци наставе страног језика су : 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе страног језика сврха,циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 
страног језика буду у пуној мери реализовани 

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 
моралних и естетских ставова 

- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији 

- Стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 
- Усвајање основних знања из страног језика, која ће ученику омогућити да се у 

једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са лљудима из других 
земаља 

- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације, у складу са специфичностима 
језика који учи 

- Оспособљавање да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или 
других станих језика, на различите начине и у свим животним околностима. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог 
страног језика поспешује стицанје вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање 
свести о језицком богатству ужег и ширег окружења. 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају 
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 
језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 
 
Оперативни  задаци :  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
  На крају петог разреда ученик треба да : - препознаје француски језик међу другим страним 
језицима ; - препознаје гласове у говорном ланцу, нарочито оне којих нема у матерњем језику; 
- разуме упутства која даје наставник за рад на часу; - разуме кратке дијалоге и монолошка 
излагања до пет реченица , које исказује природним темпом наставник, други ученици или их 
чује преко звучног материјала, а све у вези са обрађеним темама. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 
 На крају петог разреда ученик треба да : - упозна и савлада технике читања у себи и наглас; - 
упозна основна правила графије и ортографије; - разуме упутства за израду вежбања у 
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уџбенику и радним листовима; - разуме смисао кратких ( око 50 речи ) писаних порука и 
илустрованих текстова у вези са познатим темама. 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ   
На крају петог разреда ученик треба да : - разговетно изговара гласове, посебно оне којих у 
матерњем језику нема, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и 
читању; - ступи у дијалог и, у оквиру 4-5 реплика, постављањем и одговарањем на питања, 
води разговор у оквирима комуникативних функцијаи лексике обрађене током петог разреда; - 
монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у 3-5 реченица, представи 
себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног текста, или 
опише ситуацију , слику и лице, предмет или животињу; - интерпретира кратке, тематски 
прилагођене песме и рецитације. 
ИНТЕРАКЦИЈА  
На крају петог разреда ученик треба да : - реагује, вербално или невербално на упутства или 
постављена питања; - поставља једноставна питања; - изражава допадање или недопадање; - 
учествује на заједничким активностима на часу ( у пару, групи ...); - тражи објашњење када 
нешто не разуме. 
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
На крају петог разреда ученик треба да : - упозна основна правила графије, ортографије и 
интерпункције у оквиру усмено стечених језичких знања; - допуњава и пише речи и кратке 
реченице на основу датог модела, слике илидругог визуелног подстицаја; - допуњава 
честитку; - пише личне податке ( име, презиме и адресу ); - кратко одговара на једноставна 
питања ( ко, шта, где ) која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или њега лично. 
ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 
 На крају петог разреда ученик треба да : - препознаје шта је ново научио; - схвата значај 
познавања језика; - увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених 
учењем првог ( енглеског ) страног језика; - користи језик у складу са нивоом формалности 
комуникативне ситуације (нпр. Форме учтивости); - разуме везу између сопственог залагања и 
постигнућа у језичким активностима. 
ТЕМЕ И СИТУАЦИЈЕ : 

- Школски простор и прибор, активности и обавезе 
- Дружење, спорт 
- Ужа и шира породица, суседи, пријатељи 
- Божић, Нова година, Ускрс идруги важни празници 
- Просторије у кући, обавезе у кући 
- Место и улица где станујем 
- Оброци и храна 
- Навике у исхрани земље чији се језик учи 
- Одевни предмети 
- Прикладно одевање 
- Боје, бројеви до100 
- Годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана 
- Метеоролошко и хронолошко исказивање времена 
- Основни подаци оземљи чији се језик учи 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ : 
- Представљање себе и других 
- Поздрављање 
- Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева... 
- Разумевање и давање једноставних упутстава и команди 
- Постављање и одговарање на питања 
- Молбе и изрази захвалности 
- Примање и давање позива за учешће у игри, долазак на журку... 
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- Изражавање допадања/недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Именовање активности у вези са темама 
- Исказивање просторних односа 
- Давање/тражење информација о себи/другом 

      -     Тражење и давање обавештења  
      -     Описивање лица и предмета 
      -     Изражавање забране и реаговање на исту 
      -     Изражавање припадања и поседовања 

- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 
-  Исказивање извињења и оправдања 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

- Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења, осим ако 
ученици на њима не инсистирају. 

- Ученици треба да разумеју и користе : 
1. Именице : БРОЈИВЕ ИМЕНИЦЕ  (чланови породице,.делови тела, одећа, школски 
прибор...); НЕБРОЈИВЕ ИМЕНИЦЕ (pain, lait, beurre, jus); Једнина и множина именица (le sac 
– les sacs, un ami – des amis); Род именица ( un eleve, une eleve, le frere, la soeur); Изражавање 
припадања (c'est a moi, c'est le livre de Mathieu) 
2. Члан : НЕОДРЕЂЕНИ – у првом помињању (C'est un chien. C'est le chien de Sophie.) и у 
значењу броја 1 (Il y a une vase sur la table); ОДРЕЂЕНИ – J'aime le sport; ПАРТИТИВНИ – Је 
voudrais du jus d'orange, s'il vous plait. 
3. Заменице : Личне заменице у једнини и множини (ненаглашене), наглашене личне 
заменице MOI, TOI; неодређена заменица Оn – On va au magasin ?  - En France on parle francais. 
4. Основни бројеви до 100, редни до 20 
5. Демонстративи 
6. Посесиви (mon, ma, mes) 
7. Неодређене речи – tout, chaque, quelques 
8. Описни придеви (величина, боја, облик); придевби за изражавање припадања некој 
нацији – Serbe, Italien/ne, Francais/e, Anglais/e... 
9. ГЛАГОЛИ : презент индикатива глагола прве групе и најфреквентнијих неправилних 
глагола, сложени перфекат (само на нивоу перцепције), заповедни начин глагола прве групе и 
најфреквентнијих неправилних глагола, блиски футур – перифраза aller + infinitiv;  основни 
глаголски изрази – avoir soif/faim/sommeil/chaud/froid/peur;  најчешћи модални глаголи – 
pouvoir, vouloir, devoir, savoir, aimer;   кондиционал презента глагола – pouvoir, vouloir 
10. Предлози и сажети чланови – a, en, dans, sous, sur, au, a la, du , de la,  
11. Везници – et, ou, mais 
12. Питања интонацијом, упитним речима (qui, ou, quand, pourquoi) 
13. Униперсонални глаголи и конструкције – il faut + inf , il y a, il pleut, il fait beau 
 
Корелација:   
Српски језик, енглески језик, математика, музичка култура, физичко васпитање, ликовна 
култура, географија, биологија, информатика. 
 
НAЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА :  
  Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Применом овог приступа у 
настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 
следећи ставови : 
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 - француски језик се употребљава у учионоци у добро осмишљеним контекстима, 
занимљивим за ученике, у пријатној, опуштеној атмосфери; 
 - говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика, јер наставник мора бити 
сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке, васпитне и 
социјализирајуће елементе;  
- упућивање ученика на значај граматичке прецизности исказа; - знања ученика мере се јасно 
одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник;  
- групно или индивидуално решавање проблема различите тежине, потрага за информацијама 
из различитих извора, а све са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем, - наставник 
упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; - 
наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја, ученике третира као одговорне, 
креативне и активне учеснике у реализацији наставе; - уџбеници јесу извор активности, али 
морају бити праћени употребом аутентичних материјала; - током часа динамично се смењују 
технике/активности које не би требало да трају дуже од 15 мин. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
ET TOI ?  , уџбеник и радна свеска за пети разред основне школе ( прва година учења ), 
издавачке куће  Klett 
 
                                        Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Француски језик IX 7 5 2 / 
2. Други и ја IX,X 5 3 2 / 
3. Обожавам! 

- прва писмена 
вежба 

X,XI 
XI 

7 
1 

5 
/ 

2 
/ 

/ 
1 

4. Певачи XI 5 3 2 / 
5. У биоскопу 

- друга писмена 
вежба 

XI,XII 
XII 

7 
1 

5 
/ 

2 
/ 

/ 
1 

6. Гости XII, I 6 4 2 / 
7. Време је 

- трћа писмена 
вежба 

I,II,III 
III 

7 
1 

4 
/ 

3 
/ 

/ 
1 

8. Цезаров свет III 5 4 1 / 
9. Блогујемо III,IV 5 3 2 / 
10. 

 
 

11. 
12. 

Укуси и боје 
- Први писмени 
задатак 
 
Чаробни свет 
Победник или 
занесењак 

IV,V 
V,VI 

 
VI 
VI 

 

8 
3 
 

2 
2 
 

5 
/ 
 

1 
1 

3 
2 
 
1 
1 

/  
1 
 
/ 
/ 

УКУПНО: 72 43 25 4 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Циљ и задаци наставе .  
Циљ изабраног спорта је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 
Задаци наставе изабраног спорта су:  
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја);  
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални  
рад на њима; 
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и  
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);  
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-
социјалних образаца понашања;  
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 
живота и рада.  

 

Оперативни задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 
унапређивање услова школског живота кроз праксу; 
-упознавање школских правила и процедура; 
-разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 
-обучавање техникама групног рада; 
-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 
Корелација: 
Програм изабраног спорта за пети разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмет физичког васпитања и зато је целисходна сарадња наставника ових предмета. 
 
Начин остваривања програма: 
На свим часовима наставе изабраног спорта, предвиђа се:  
- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и 
других елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, 
учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  
- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  
- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 
учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.  
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и 
физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су 2 Завод за 
унапређивање образовања и васпитања саставни део упутства за вредновање и оцењивање 
напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 
праћење. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 

Ред. број 

Н. теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

Обраду Вежбање Провера 

 

1. 
КОШАРКА IX - VI  36 14 

14 8 

 
  

    

УКУПНО: 36 14 14 8 
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В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ  наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење 
рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу . 
 
Задаци наставе: 

• упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске 
делатности ; 

• развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу ; 
• оспособљавање за рад на рачунару 
• подстицање креативног рада на рачунару 

 
Оперативни  задаци : 

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

 
Корелација: 
Математика, техничко и информатичко образовање, српски језик, енглески језик 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Информатика и рачунарство , уџбеник за пети разред основне школе- БИГЗ 
 
Аутори 
Никола Клем 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 

Ред. бр. 
наставне 

теме 

 
Назив наставне теме 

 
Број часова по 

теми 

 
Број часова за 
обраду новог 

градива 

 
Број часова за 

вежбу 

I Оперативни систем Windows 14 7 7 

II Рад са текстом 14 6 8 

III Увод у мултимедију 8 4 4 

Укупно 36 17 19 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

Циљ  наставе :  
- развијање свести о потребама и могућностима личног ангажобвања у заштити животне 

средине, 
- усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на 

очувању животне средине. 
 
Задаци наставе:  

- упознавање појма и соновних елемената животне средине; 
- препознавање и описивање основних појмова 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 навика рационалног коришћења природних богатства, развијање одговорности, 
радозналости, креативности и     истраживачких способности; 
- развијање основних елемената логичког и креативног мишљења. 
 
Оперативни  задаци : 
- развијање значаја образовања за животну средину 
- развијање вредности, ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 
- развијање здравог односа према себи и другима 
- умеће да се на основу стечених знања изаберу квалитетни и здрави стилови живота 
- примењивање рационалног коришћења природних ресурса 
- препознавање извора загађивања и уочавања последица 
- стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема 
везаних за животну средину 
- развијање радозналости, активног учешћа и одговорности 
- и подизање нивоа свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, 
природе и биодиверзитета. 
 
 
Корелација: 

- биологија 
- грађанско васпитање 
- домаћинство 

 
 

Начин остваривања програма: 
-индивидуални и групни, 
-рад у паровима 
-демонстрација 
-метод разговора 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Не постоји посебан уџбеник. 
 
Литература за реализацију програма: 

- часописи, интернет 
- хамер папир, фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови А4 формата бели и у 

боји, ЦД,ДВД; новинске илустрације; Интернет.  
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. ПОЛОЖАЈ И УЛОГА 

ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 
Септем

бар, 
октоба

р 

12 4 7 1 

2. ПРИРОДНА 

БОГАТСТВА 

(РЕСУРСИ) И 

ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 

Новем
бар, 

децемб
ар 

9 4 4 1 

3. ИЗВОРИ И 

ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Јауар, 
фебруа

р 

9 5 3 1 

4. БИОДИВЕРЗИТЕТ – 

БИОЛОШКА 

РАЗНОВРСНОСТ 

Март, 
април 

6 3 2 1 

УКУПНО: 36 16 16 4 
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Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Допунска настава 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  

 
 

предмет Српски језик 

разред V 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Правопис:ћирилично и латинично писмо 1 
2. Именице 1 
3. Падежи 2 
4. Придеви 1 
5. Служба речи у реченици 1 
6. Заменице 1 
7. Глаголи 1 
8. Бројеви 1 
9. Непроменљиве речи 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 10 
 

предмет ГЕОГРАФИЈА 

разред V 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. УВOД 0 

2. ВАСИОНА И ЗЕМЉА 2 

3. ГЕОГРАФСКА КАРТА 1 

4. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 - Земљина кретања 

- Унутрашња грађа и рељеф Земље 

- Ваздушни омотач Земље 

 
7 
 
2 
3 
2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 10 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

предмет ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

разред Пети 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Проширујемо вокабулар – медицина, лекари специјалисти 1 
2. Делови тела  1 
3. Храна 1 
4. Увежбавање читања 1 
5. Основни и редни бројеви 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 5 
 
 
 

предмет Енглески језик 

разред Пети 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. My life 2 
2. Animals 1 
3. Holidays 2 
4. Food 1 
5. My country 2 
6. Entertainment            1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 
 
 

предмет Математика 

разред пети 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

1. Скупови 2 
2. Дељивост 2 
3. Углови 1 
4. Разломци 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
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предмет БИОЛОГИЈА 

разред ПЕТИ 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Увод у биологију  5 
2. Особине живих бића и разноврсност живог света 8 
3. Царство гљива 9 

   4. Царство биљака 8 
5. Разноврсност биљака, значај и заштита 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 
 
 
 

предмет Ликовна култура 

разред пети 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Композиција 6 
2. Људска фигура 6 
3. Портрет 6 
4. Тема по слободном избору 6 
5. Слободно компоновање 6 
6. Перспектива 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Д о д а т н а  н а с т а в а  
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д O Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  
 
 

предмет Српски језик 

разред V 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1 Падежи (значење и употреба) 1 
2 Реченични чланови 1 
3 Рад на тестовима са такмичења из српског језика 1 
4 Врсте речи 1 
5 Анализа теста са такмичења 1 
6 Глаголски вид, род и глаголски облици 1 
7 Изражајно читање текста (лирског, прозног и драмског) 1 
8 Форме приповедања у књижевном делу 1 
9 Непроменљиве речи 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 

предмет ГЕОГРАФИЈА 

разред V 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. УВOД 0 

2. ВАСИОНА И ЗЕМЉА 2 

3. ГЕОГРАФСКА КАРТА 1 

4. 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

 - Земљина кретања 

- Унутрашња грађа и рељеф Земље 

- Ваздушни омотач Земље 

 

               7 

 

               2 

               4 

               1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 10 
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предмет ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

разред ПЕТИ 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Усмено изражавање на тему интересовања ( волим/не волим ) 1 
2. Усмено изражавање – датуми, учтиво обраћање  1 

3. Постављање питања и потврдни/одрични одговори,увежбавање 
интонације 1 

4. Усмено/писмено исказивање свакодневних активности у првом лицу 
јед. (и употреба повратних глагола) 1 

5. Усмено/писмено описивање себе, другога, ствари... 1 
Укупан број часова на годишњем нивоу 5 

 
Предмет Енглески језик 
Разред Пети 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. My life 2 
2. Animals 1 
3. Holidays 2 
4. Food 1 
5. My country 2 
   6. Entertainment            1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 

 

предмет Математика 

разред пети 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

 1. Скупови 2 
 2. Дељивост 3 
 3. Углови 1 
 4. Разломци 3 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
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предмет БИОЛОГИЈА 

разред ПЕТИ 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Увод у биологију 4 
2. Особине живих бића и разноврсност живог света 7 
3. Царство гљива 10 
4. Царство биљака 11 
5. Разноврсност биљака, значај и заштита 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 

 

предмет Ликовна култура 

разред 5. 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Линија 6 
2. Геометријски облици 6 
3. Простор 6 
4. Трећа димензија 6 
5. Перспектива 6 
6. Портрет 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Ш Е С Т И     Р А З Р Е Д 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  наставе :  
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 наставе: 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;  
- описмењавање 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 књижевним језиком у различитим видовима његове 
усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, 
слушаоца, саговорника и читаоца); 
 - уочавање разлике између месног говора и књижевног језика;  
- 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 и читања у себи (доживљајног, изражајног, 
интерпретативног, истраживачког; читање с разумевањем, логичко читање) у складу са врстом 
текста (књижевним и осталим текстовима);  
- оспособљавање за 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 и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 
процењивање прочитаног текста;  
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као 
извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, 
месне); поступно овладавање начином воёења дневника о прочитаним књигама;  
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 
остварења (позориште, филм);  
- усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, 
позоришне и филмске уметности;  
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета 
на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 
остварења;  
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапреёује; - 
навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу 
на радију и телевизији;  
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;  
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- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, 
језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);  
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 
других моралних вредности;  
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 
људима.  

 
Оперативни  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 уметничком тексту, 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 изражавања према 
захтевима програма.  
 
Корелација: 
Са свим наставним предметима 
 
Начин остваривања програма: 
ЈЕЗИК (граматика, правопис и ортоепија) 
 У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију 
стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка 
правила и граматичке норме, већ и на њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје 
само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као комуникативна 
јединица (са становишта њене функције у комуникацији). Основни програмски захтев у 
настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. Ни једна 
језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена 
функција. У I и II разреду у оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици 
запажају језичке појаве без њиховог именовања, да би се од III до VIII разреда у 
концентричним круговима и континуираним низовима граматички садржаји изучавали 
поступно и селективно у складу са узрастом ученика. Поступност се обезбеёује самим 
избором и распоредом наставних садржаја, а конкретизација нивоа обраде, као врста упутства 
за наставну праксу у појединим разредима, назначена је описно формулисаним захтевима: 
запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, 
обнављање, систематизација и другима. Указивањем на ниво програмских захтева 
наставницима се помаже у њиховим настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином 
обраде језичке граёе. Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости 
и информација о њима. Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се 
усмеравају да тумачење граматичких категорија заснивају на њиховој функцији коју су 
ученици у претходним разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, овладали у језичкој 
пракси. Поступност и селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима 
из синтаксе и морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, међутим, доследно 
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спроведени и у осталим областима језика. На пример, алтернацију сугласник к, г, х ученици ће 
прво запажати у грађењу речи и деклинацији у V разреду, а вежбама и језичким играма у том 
и претходним разредима навикавати се на правилну употребу тих консонаната у говору и 
писању; елементарне информације о палатализацији добиће у VI разреду, а усвојена знања о 
битним гласовним особинама српског језика обновити и систематизовати у VIII разреду. Тим 
начином ће ученици стећи основне информације о гласовним променама и алтернацијама, 
оспособиће се за језичку праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих 
језичких појава. Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II 
разреда и поступно се из разреда у разред проширују и продубљују. Од самог почетка ученике 
треба Завод за унапређивање образовања и васпитања навикавати да уочавају основне 
морфолошке категорије, на пример: у II разреду поред уочавања речи које именују предмете и 
бића, уводи се и разликовање рода и броја код тих речи, а у III разреду разликовање лица код 
глагола. Тим путем ће се ученици поступно и логички уводити не само у морфолошке, већ и у 
синтаксичке законитости (разликовање лица код глагола - лични глаголски облици - предикат 
- реченица). Речи увек треба уочавати и обрађивати у оквиру реченице у којој се запажају 
њихове функције, значења и облици. Програмске садржаје из акцентологије не треба 
обраёивати као посебне наставне јединице. Не само у настави језика, већ и у настави читања и 
језичке културе, ученике треба у сваком разреду уводити у програмом предвиёене стандардне 
акценатске норме, а сталним вежбањем, по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике 
треба навикавати да чују правилно акцентовану реч, а у местима где се одступа од акценатске 
норме, да разликују стандардни акценат од свога акцента. Правопис се савлађује путем 
систематских вежбања, елементарних и сложених, која се организују често, разноврсно и 
различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике врло рано треба упућивати на 
служење правописом и правописним речником (школско издање). Настава ортоепије обухвата 
следеће елементе говора: артикулацију гласова, јачину, висину и дужину, акценат речи, темпо, 
ритам, реченичну интонацију и паузе. Артикулационе вежбе односе се на правилан изговор 
гласова: -ч, -ћ, -џ, -ђ, -х, као и -е (често отворено). Ученици с неправилним изговором -р, -с, -з 
упућују се логопеду. Гласови се најпре вежбају појединачно, а онда у говорном ланцу, у 
тексту. Ортоепске вежбе, обично краће и чешће, изводе се не само у оквиру наставе језика 
него и наставе читања и језичке културе. Треба указивати на правилност у говору, али и на 
логичност и јасност. Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове 
практичне примене у новим говорним ситуацијама проистичу из програмских захтева, али су у 
великој мери условљене конкретном ситуацијом у одељењу - говорним одступањима од 
књижевног језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. 
Стога се садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења 
говора и писања ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за 
правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком. У настави граматике треба 
примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили својом функционалношћу:  
- подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика;  
- сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности;  
- заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним својствима и 
стилским функцијама језичких појава;  
- уважавање ситуационе условљености језичких појава;  
- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста;  
- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава;  
- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика;  
- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 
 - што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава; 
 - неговање примењеног знања и умења;  
- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом;  
- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; 
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 - побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама;  
- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 
 -коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава.  
У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају 
ученикову мисаону инертност, а развијају радозналост и самосталност ученика, што појачава 
њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. Наведена усмерења наставног рада 
подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и уметничку праксу, односно за 
одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену језичку појаву 
на изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и 
нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста, 
постају мртви модели, подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то 
спречава свесну активност ученика и ствара погодну основу за њихову мисаону инертност. 
Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених језичких 
појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним 
својствима и стилским функцијама, што подразумева занемаривање формалних и споредних 
обележја проучаваних језичких појава. У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у 
животним и језичким околностима које су условиле њихово значење. Ученике ваља упутити 
на погодне текстове и говорне ситуације у којима се одређена језичка појава природно јавља и 
испољава. Текстови би требало да буду познати ученицима, а ако пак нису, треба их 
прочитати и о њима разговарати са ученицима. Наставник ваља да има на уму и то да 
упознавање суштине језичке појаве често води преко доживљавања и схватања уметничког 
текста, што ће бити довољно јак подстицај за наставника да што чешће упућује ученике да 
откривају стилску функцију (изражајност) језичких појава. То ће допринети развијању 
ученикове радозналости за језик јер уметничка доживљавања чине граматичко градиво 
конкретнијим, лакшим и применљивијим. Кад ученицима постане приступачна стилска 
(изражајна, експресивна) функција језичке појаве, прихватају је као стваралачки поступак, 
што је врло погодан и подстицајан пут да знања о језику брже прелазе у умења, да се на тај 
начин доприноси бољем писменом и усменом изражавању, али и успешнијој анализи 
књижевних текстова. Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и 
систематских вежбања, односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То 
значи да вежбања морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, 
обнављања и утврёивања знања. Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у 
настави матерњег језика треба што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а 
стрпљиво и упорно неговати више облике знања и умења - применљивост и стваралаштво. У 
настојањима да се у наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој 
погодној прилици знања из граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и 
популарног), чиме се оно уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и 
практичне примене. Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у 
умење и навике посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби. Ученике, 
такоёе, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са комуникативним 
говором. Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања 
заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу граматике 
приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као свестрано 
мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и занимљивија, чиме 
ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка испољавања. Ситуације у 
којима се испољавају одреёене језичке појаве може и сам наставник да поставља ученицима, 
да их спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или писати како у изазовним 
приликама говорно реагују.  Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу 
мотивацијом, а завршавају сазнавањем, резимирањем и применом одређеног градива, у 
савременом методичком приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и 
затварају више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева учестало 
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спајање индукције и дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских 
обавештења и практичне обуке. Савремена методика наставе истиче низ саодносних 
методичких радњи које ваља применити у наставној обради програмских јединица из језика и 
које омогућују да сваки целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, 
добије своју посебну структуру.  
Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих методичких 
радњи:  
- Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и објашњава 
одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научно- популарни и 
публицистички текстови, а и примери из писмених радова ученика.  
- Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних ситуација.  
- Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима.  
- Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који непосредно 
доприносе бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе примери из познатог 
текста.)  
- Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, уочавају 
примере језичке појаве која је предмет сазнавања.  
- Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену језичку 
појаву истраживачки сагледају.  
- Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене, изражајних 
могућности...).  
- Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово упоређивање, 
описивање и класификовање.  
- Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа. 
 -Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости и 
правилности. 
 - Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у 
примерима које наводе сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање).  
- Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у школи и код 
куће). Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у 
сукцесивној и синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на 
коме се разматра одређена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример, добро је да 
текст на коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке вежбе 
буду предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити обавезна 
етапа наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неспорна. Паралелно и 
здружено, у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције: запажање, 
упоређивање, закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових примера. То значи да 
часови на којима се изучава граматичко градиво немају одељене етапе, односно јасно уочљиве 
прелазе измеёу њих. Нешто је видљивији прелаз измеёу индуктивног и дедуктивног начина 
рада, као и измеёу сазнавања језичке појаве и увежбавања.  
КЊИЖЕВНОСТ  
Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, 
информативних), представља изузетно одговоран наставни задатак. Управо на овом ступњу 
школовања стичу се основна и врло значајна знања, умења и навике од којих ће у доброј мери 
зависити не само ученичка књижевна култура, већ и његова општа култура на којој се темељи 
укупно образовање сваког школованог човека. 
 Лектира 
Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако извори за 
обраду текстова из лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени узраст и сва 
остала приступачна литература. Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним 
родовима - лирика, епика, драма, да би се кроз све програме могла пратити одговарајућа и 
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разложна пропорција књижевних дела. Подела је извршена према основној разлици везаној за 
стих и прозу. Лектира је обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. 
Текстови из лектире представљају програмску окосницу. Наставник има начелну могућност да 
понуђене текстове прилагођава конкретним наставним потребама, али је обавезан и на 
слободан избор из наше народне књижевности и тзв. некњижевних текстова - према 
програмским захтевима. Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих 
текстова утичу на одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег 
тумачења текста у зависности од сложености његове структуре, повезивање и груписање са 
одговарајућим садржајима из других предметних подручја - граматике, правописа и језичке 
културе и сл.). Наставнику је дата могућност и допунског избора дела у складу са наставним 
потребама и интересовањима конкретног ђачког колектива са којим остварује програм.  
Читање од III до VIII разреда  
Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. При томе је 
квалитет схватања порука и непосредно условљен квалитетом читања. Зато су разни облици 
усмереног читања основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се успешно 
уводе у свет књижевног дела. Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање 
захтева и настојање да се што потпуније искористе способности ученика за постизање високог 
квалитета у вештини читања. Вежбања у изражајном читању изводе се плански и уз солидно 
наставниково и учениково припремање. У оквиру своје припреме наставник благовремено 
одабира погодан текст и студиозно проучава оне његове особености које утичу на природу 
изражајног читања. У складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима 
одговарајући став и одређује ситуациону условљеност јачине гласа, ритма, темпа, интонације, 
пауза, реченичног акцента и гласовних трансформација. При томе се повремено служи аудио 
снимцима узорних интерпретативних читања. Пошто се изражајно читање, по правилу, 
увежбава на претходно обрађеном и добро схваћеном тексту, то је конкретно и успешно 
тумачење штива неопходан поступак у припремању ученика за изражајно читање. У оквиру 
непосредне припреме у VI, VII и VIII разреду повремено се и посебно анализирају психички и 
језичкостилски чиниоци који захтевају одговарајућу говорну реализацију. У појединим 
случајевима наставник (заједно са ученицима) посебно приређује текст за изражајно читање 
на тај начин што у њему обележава врсте пауза, реченичне акценте, темпо и гласовне 
модулације. Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; 
користе се лирски, епски и драмски текстови у прози и стиху, у наративном, дескриптивном, 
дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња посвећује се емоционалној динамици 
текста, његовој драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих ликова. У 
одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање - ученицима у 
улози читача и говорника ваља обезбедити место испред одељењског колектива, у одељењу 
створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да критички и објективно 
процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио снимка, ученицима повремено 
треба омогућити да чују своје читање и да се критички осврћу на своје умење. На часовима 
обраде књижевних дела примењиваће се ученичка искуства у изражајном читању, уз стално 
настојање да сви облици говорних активности буду коректни и уверљиви. Читање у себи је 
најпродуктивнији облик стицања знања па му се у настави поклања посебна пажња. Оно је 
увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици оспособљавају за свакодневно 
стицање информација и за учење. Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале 
облике рада и увек су у функцији свестранијег стицања знања и разумевања не само 
књижевног дела, већ и свих осталих текстова. Примена текст методе у настави подразумева 
врло ефикасне вежбе за савладавања читања у себи с разумевањем и доприноси развијању 
способности ученика да усклађују брзину читања са циљем читања и карактеристикама текста 
који читају. Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и 
давањем одговарајућих задатака, а потом и обавезним проверавањем разумевања прочитаног 
текста, односно остварења добијених задатака. Информативно, продуктивно и аналитичко 
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читање најуспешније се подстичу самосталним истраживачким задацима који се ученицима 
дају у припремном поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и правописа. 
Тим путем се унапреёују брзина и економичност читања, а нарочито брзина схватања 
прочитаног текста, подстиче се сазнајни процес, чиме се ученици оспособљавају за 
самостално учење. Ученици старијих разреда уводе се у информативно читање које се састоји 
од брзог тражења информације и значења у тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се 
погледом "пролази" кроз текст и чита се на прескок (међунаслови, поднаслови, први редови у 
одељцима, увод, закључак). При вежбању ученика у информативном читању, претходно се 
задају одговарајући задаци (тражење одређених информација, података и сл.), а потом 
проверава квалитет њиховог остварења. Информативним читањем ученици се такоёе 
оспособљавају да ради подсећања, обнављања, меморисања, читају подвучене и на други 
начин означене делове текста приликом ранијег читања "с оловком у руци", које треба 
систематски спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и учење. Изражајно 
казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан је облик рада у 
развијању говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво говорење прозног 
текста полазна основа и неопходан услов за природно и изражајно казивање стихова. Зато је 
пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично увежбава и упоређује говорење 
текстова у прози и стиху. Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, 
дескрипција, дијалог, монолог), лирске песме разних врста и одломци из епских песама. Успех 
изражајног казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања текста. Ако се 
механички учи, као што понекад бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин казивања. 
Зато је посебан задатак наставника да ученике навикне на осмишљено и интерпретативно 
учење текста напамет. Током вежбања треба створити услове да казивање тече "очи у очи", да 
говорник посматра лице слушалаца и да с публиком успоставља емоционални контакт. 
Максимална пажња се посвећује свим вредностима и изражајним могућностима говорног 
језика, посебно - природном говорниковом ставу, поузданом преношењу информација и 
сугестивном казивању. 
 Тумачење текста од III до VIII разреда  
Са обрадом текста почиње се после успешног читања наглас и читања у себи. 
Књижевноуметничко дело се чита према потреби и више пута, са циљем да изазове 
одговарајуће доживљаје и утиске који су неопходни за даље упознавање и проучавање текста. 
Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у целини, или његових одломака, обавезно 
ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе. При обради текста примењиваће се у 
већој мери јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. Значајне појединости, 
елементарне слике, експресивна места и стилскојезички поступци неће се посматрати као 
усамљене вредности, већ их треба сагледавати као функционалне делове виших целина и 
тумачити у природном садејству с другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу приступа 
се као сложеном и непоновљивом организму у коме је све условљено узрочно-последичним 
везама, подстакнуто животним искуством и уобличено стваралачком маштом. Ученике треба 
ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније 
доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, 
истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према произвољним оценама и 
закључцима. Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у основној школи, 
поготову у млаёим разредима, у начелу предтеоријско и да није условљено познавањем 
стручне терминологије. То, меёутим, нимало не смета да и обичан "разговор о штиву" у 
млађим разредима буде стручно заснован и изведен са пуно инвентивности и истраживачке 
радозналости. Вредније је пројектовање ученика поводом неке уметничке слике и њено 
интензивно доживљавање и конкретизовање у учениковој машти, него само сазнање да та 
слика формално спада у ред метафора, персонификација или пореёења. Зато се још од првог 
разреда ученици навикавају да слободно испољавају своје утиске, осећања, асоцијације и 
мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког језика. У свим разредима 
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обрада књижевног дела треба да буде повезана са решавањем проблемских питања 
подстакнутих текстом и уметничким доживљавањем. На тај начин стимулисаће се ученичка 
радозналост, свесна активност и истраживачка делатност, свестраније ће се упознати дело и 
пружати могућност за афирмацију ученика у радном процесу. Многи текстови, а поготову 
одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и вишеструку. 
Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено- историјске оквире, давање 
неопходних података о писцу и настанку дела, као и обавештења о битним садржајима који 
претходе или следе одломку - све су то услови без којих се у бројним случајевима текст не 
може интензивно доживети и правилно схватити. Зато прототопску и психолошку реалност, из 
које потичу тематска грађа, мотиви, ликови и дубљи подстицаји за стварање, треба дати у 
пригодном виду и у оном обиму који је неопходан за потпуније доживљавање и поузданије 
тумачење. Методика наставе књижевности већ неколико деценија, теоријски и практично, 
развија и стално усавршава наставников и учеников истраживачки, проналазачки, стваралачки 
и сатворачки однос према књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи не предаје и не 
учи, већ чита, усваја, у њој се ужива и о њој расправља. То су путеви да настава књижевности 
шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и стваралачке способности ученика, 
критичко мишљење и уметнички укус, појачава и култивише литерарни, језички и животни 
сензибилитет. Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности 
подразумева активну улогу ученика у наставном процесу. У савременој настави књижевности 
ученик не сме бити пасивни слушалац који ће у одређеном тренутку репродуковати "научено 
градиво", односно наставникова предавања, већ активни субјекат који истраживачки, 
стваралачки и сатворачки учествује у проучавању књижевноуметничких остварења. 
Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе: припремање, рад 
на часу и рад после часа. У свим етапама ученик се мора систематски навикавати да у току 
читања и проучавања дела самостално решава бројна питања и задатке, Завод за унапређивање 
образовања и васпитања који ће га у пуној мери емоционално и мисаоно ангажовати, пружити 
му задовољство и побудити истраживачку радозналост. Такви задаци биће најмоћнија 
мотивација за рад што је основни услов да се остваре предвиђени интерпретативни домети. 
Наставник ваља да постави задатке који ће ученика подстицати да уочава, открива, истражује, 
процењује и закључује. Наставникова улога јесте у томе да осмишљено помогне ученику тако 
што ће га подстицати и усмеравати, настојећи да развија његове индивидуалне склоности и 
способности, као и да адекватно вреднује ученичке напоре и резултате у свим облицима тих 
активности. Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње 
наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, доживљавање и 
проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, истраживачки 
припремни задаци) за тумачење дела, своје најпродуктивније видове добија у интерпретацији 
књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне примене стечених знања и 
умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о обраёеном наставном 
градиву, у поредбеним изучавањима књижевноуметничких дела и истраживачко-
интерпретативним приступима новим књижевноуметничким остварењима. Средишње етапе 
процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу методолошко и методичко з а с 
н и в а њ е интерпретације и њено р а з в и ј а њ е на наставном часу. У заснивању и развијању 
наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно методолошко опредељење треба 
да буде превасходна усмереност интерпретације према уметничком тексту. Савремена 
методика наставе књижевности определила се, дакле, за унутрашње (иманентно) изучавање 
уметничког текста, али она никако не превиђа нужност примене и спољашњих гледишта да би 
књижевноуметничко дело било ваљано и поуздано протумачено. Уз наведена методолошка 
опредељења, наставна интерпретација књижевноуметничког дела ваља да удовољи и 
захтевима које јој поставља методика наставе књижевности: да буде оригинална, естетски 
мотивисана, свестрано усклађена са наставним циљевима и значајним дидактичким начелима, 
да има сопствену кохерентност и поступност, а да методолошка и методичка поступања на 
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свакој деоници интерпретације остварују јединство анализе и синтезе. О оквиру основне 
методолошке оријентације да наставна интерпретација књижевноуметничког дела у највећој 
мери буде усмерена према уметничком тексту, примат припада опредељењу да се динамика 
интерпретације усклаёује са водећим уметничким вредностима књижевног остварења, тако 
што ће оне бити чиниоци обједињавања интерпретативних токова кроз свет дела. Једно од 
најважнијих начела које поштује тако заснована и опредељена наставна интерпретација јесте 
удовољавање захтеву да се тумачењем водећих вредности обухвати, односно проучи, дело у 
целини. Пошто су обједињена поставка и односи свестраних меёусобних прожимања 
природне датости уметничких чинилаца у делу, тумачењем водећих уметничких вредности 
обухватају се и упознају и сви други битни чиниоци уметничке структуре, меёу којима сваки у 
интерпретацији добија онолико места колико му припада у складу са уделом који има у 
општој уметничкој вредности дела. У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела 
обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне целине, 
битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, фабула, сиже, књижевни ликови, 
поруке, мотивациони поступци, композиција), облици казивања, језичко- стилски поступци и 
литерарни (књижевноуметнички) проблеми. У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним 
естетским, методолошким и методичким разлозима ваља утемељити избор оних вредносних 
чинилаца према којима ће бити усмеравана динамика наставне интерпретације 
књижевноуметничког дела. Зато Завод за унапреёивање образовања и васпитања методолошки 
и методички прилази књижевноуметничком делу, које теоријски и практично заснива и 
развија савремена методика наставе књижевности, не познају и не признају утврёене 
методолошке и методичке системе које би требало применити у интерпретацији сваког 
појединог дела. То значи да нема једном датих и уходаних путева којима се улази у свет 
сваког појединог књижевноуметничког остварења, већ су ти путеви унеколико увек другачији 
у приступу сваком поједином књижевноуметничком делу - онолико колико је оно аутономно, 
самосвојно и непоновљиво уметничко остварење.  
Књижевнотеоријски појмови  
Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и 
помоћу осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке 
родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две-три раније прочитане песме исте врсте, 
развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. Упознавање 
метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку 
откривали изражајност извесног броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају напамет 
и носе их као уметничке доживљаје. Језичкостилским изражајним средствима прилази се с 
доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и естетичке сугестије, 
па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска условљеност. Функционални појмови 
Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на њихова 
примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим информацијама 
на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма. Потребно је само 
подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) разумеју и схвате и да их 
примењују у одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се уоче и објасне 
околности које утичу на понашање неког лика, ученик наведе те околности, онда је то знак (и 
провера) да је тај појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу. У усменом и писменом 
изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици правилно схватају и употребљавају 
речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током обраде књижевних дела, као и у 
оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици откривају што више особина, 
осећања и душевних стања појединих ликова, при чему се те речи бележе и тако спонтано 
богати речник функционалним појмовима. Функционалне појмове не треба ограничити на 
поједине разреде. Сви ученици једног разреда неће моћи да усвоје све програмом наведене 
појмове за тај разред, али ће зато спонтано усвојити знатан број појмова који су у програмима 
старијих разреда. Усвајање функционалних појмова је непрекидан процес у току васпитања и 
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образовања, а остварује се и проверава у току остваривања садржаја свих програмско-
тематских подручја.  
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Овај 
наставни процес, иако је програмски конституисан као посебно подручје, с посебним 
садржајима и облицима рада, мора се преносити како на обраду књижевног текста који је 
најбољи образац изражавања, тако и на граматику с правописом, која нормира правила и 
дефинише језичке законе. Исто тако, у повратном смеру, обрада књижевног текста и рад на 
граматици и правопису књижевног језика, мора укључивати и садржаје за неговање културе 
усменог и писменог изражавања јер су својим већим делом том циљу и подреёени. Рад на 
богаћењу језичке културе треба да се интегрише са свим видовима усмених и писмених 
облика изражавања. У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати у виду 
заједнички основни циљ: развијање језичког мишљења и језичке свести уочавањем језичких 
законитости, па тек на основу такве свести прелазити на нормирање и дефинисање. Отуда 
језик као средство изражавања треба да буде предмет наставне пажње у свим његовим 
структурама. Завод за унапреёивање образовања и васпитања Неопходно је да ученици уоче 
разлику између говорног и писаног језика. У говорном језику реченице су обично краће. Чести 
недостаци су незавршене и стилски неуређене реченице и употреба поштапалица. Настава ће 
бити очигледнија и ефикаснија ако се користе аудио снимци (нпр. Звучна читанка) и ако се 
слуша и анализира снимљен говор ученика. Лексичке и морфолошке вежбе треба да богате 
ученичко сазнање о речи као облику, чему служе не само коњугација и деклинација, него и 
систем грађења речи (просте, изведене и сложене). Вежбе у грађењу изведених речи и 
сложеница, по угледу на сличне речи у обрађеном тексту, треба да утичу на богаћење 
ученичког речника. У старијим разредима лексичко-семантичке вежбе односе се на сложеније 
садржаје: право и пренесено значење речи, синонимију, хомонимију, антонимију, полисемију, 
архаизме, дијалектизме, жаргонизме, позајмљенице, фразеологизме. Треба упућивати ученике 
на служење речницима: једнојезичним и двојезичним, лингвистичким и енциклопедијским. 
Семантичке вежбе се повезују с морфолошким и синтаксичким вежбама и оне треба да развију 
ученикову свест о одреёеној моћи значења речи, на основу чега се једино и може развијати 
способност и вештина изражавања. У млађим разредима те вежбе обухватају откривање 
семантичке вредности акцента, и то искључиво на илустрованим примерима (Сунце је село за 
село, Хајдмо, селе, на село, итд.). Синтаксичке вежбе су, као и морфолошке и семантичке, 
битнији садржаји језичке културе у свим разредима. Тежина захтева, природно, одреёује се 
према узрасту ученика. Те се вежбе могу изводити и пре него што ученик почне да стиче 
синтаксичке појмове, с тим што се на том нивоу у наставном разговору не употребљавају 
стручни називи. До упознавања првих синтаксичких појмова, вежбе у обликовању реченице 
треба да формирају свест ученика о месту и положају појединих реченичних делова у склопу 
просте реченице. Кад се стекну први појмови о простој реченици, и вежбе ће бити конкретније 
и богатије. Рад на стилистици реченице конкретно се наставља до краја основног школовања. 
Он се састоји како у анализи и оцени ученичких реченица из усменог излагања, тако и у 
анализи и процени реченица у њиховим писменим саставима, а нарочито и посебно - у 
анализи реченица из дела лектире и говорног језика. Све врсте тих вежбања, чији је циљ 
развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току разговора. Знатан део говорних 
вежбања има за циљ изграђивање културе усменог изражавања. У низу својих задатака 
(правилност, лакоћа, јасност, једноставност, природност, прецизност, дикција) те вежбе треба 
у највећој мери да приближе учеников говор књижевном изговору. С обзиром на велико 
шаренило и веома приметну дијалекатску разноликост говора ученика, а често и наставника, 
говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз помоћ аудитивних наставних 
средстава) треба да омогући ученику не само неговање правилне дикције, него и да убрза 
процес приближавања књижевном изговору. У свим облицима неговања језике културе 
образац или узор треба да добије одговарајуће место и његов значај се не сме никако 
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потценити. Смишљено одабран узор, примерен узрасту и врсти, треба да буде циљ до којег се 
стиже уз одговарајуће напоре. И облици усменог, као и облици писменог изражавања, у свим 
врстама и типовима треба да се прикажу ученицима у пажљиво одабраним узорцима 
изражавања. Уколико се једна врста усменог или писменог изражавања континуирано 
понавља из разреда у разред, онда треба у сваком поновљеном случају, у истом или следећем 
разреду, анализом узорка конкретно показати и обим повећаних захтева (у садржајном, 
композиционо-формалном и језичко- стилском погледу). Да се узорци не би претворили у 
клишеа која спутавају ученичку индивидуалност и самосталност, време између приказивања 
узорка и израде одговарајућег писменог задатка Завод за унапреёивање образовања и 
васпитања треба испунити радом на анализи сличних састава. Ови састави могу бити у форми 
одабраних текстова које ученици сами проналазе у својим читанкама или лектири, а обавезно 
и у форми самосталних домаћих писмених или усмених задатака - састава којима се остварује 
процес овладавања одреёеним обликом писменог или усменог изражавања. У анализи узорака 
треба обратити пажњу на све елементе конкретне језичке структуре: садржај и композиција 
састава, распоред детаља и изражајност употребљене лексике и стилских поступака. Ниједан 
школски писмени задатак не би требало да се изведе, а да се претходно, на читавом низу 
смишљено програмираних часова, није говорило како о предмету који ће бити тема писменог 
састава, тако и о облику у којем ће та тема бити обрађена. Богаћењу културе усменог и 
писменог изражавања посебно ће допринети самостални рад ученика на прикупљању 
одабраних примера језика и стила. Због тога ученици треба да бележе вредне примере: успеле 
описе, рељефне портрете, правилне реченице, како у погледу формалне структуре (распоред 
њених делова), тако и у погледу лексике и семантике. Овај рад треба да оствари два задатка 
везана непосредно за културу изражавања. Прво, тиме ученик организовано индивидуално 
ради на развијању своје говорне културе и писмености, а друго - у обиму своје читалачке 
пажње развија онај њен значајан квалитет који му омогућује непрестано посматрање језика и 
стила у штиву које чита. Повремени часови или делови часова, посвећени читању одабраних 
примера треба, уз остало, да подстичу за рад на самообразовању те врсте. Подстицање 
ученика на литерарно стваралаштво, схваћено свакако у ужем и претежно образовно-
васпитном погледу, треба применити као фронталан рад с целим одељењем, а никако као 
обавезу литерарне секције. Рад у литерарној секцији је слободно опредељење. Ученик основне 
школе, нарочито у млаёим разредима, по својој природи увек је спреман на креативност, па то 
треба и подстицати. Усменим и писменим вежбама, кад то потреба допушта, наставник ће 
ученицима показати како настаје стих, како се речи бирају и распореёују да делују ритмично, 
како се конституише строфа, како се гради портрет, како се описује пејзаж или сцена. 
Уосталом, програм наставе усменог и писменог изражавања конципиран је тако да у себи 
садржи скоро све елементе и уметничког језичког изражавања, па би их требало повремено 
само обједињавати и осмишљавати. Подстицање ученика на литерарно стваралаштво у 
додатном раду и литерарној секцији има све богатије садржаје и облике и обимније посебне 
циљеве. Тај рад не треба поистовећивати с подстицањем на литерарно стваралаштво у оквиру 
целог одељења. Један од облика рада на развијању и неговању језичке чистоте јесте и 
развијање свести о поплави позајмљеница у нашем језику. Наставник ће, разумљиво, морати 
да нађе меру у објашњавању да сваки језик нужно прихвата и речи пореклом из грчког и 
латинског језика у стручној терминологији. Треба помоћи ученицима у разликовању 
позајмљеница које су добиле "право грађанства" у нашем језику од оних речи које треба 
енергично гонити из говора. Разговори о томе треба да се воде у свакој конкретној прилици, 
кад се наиёе на позајмљеницу у тексту или кад се она појави у говору ученика; исто тако, са 
ученицима ваља смишљено трагати за позајмљеницама у свакодневном говору и разним 
медијима (штампа, радио, телевизија и др.). Записивање домаћих речи, такође, може да буде 
подесан облик неговања језичке чистоте. 
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Уџбеник за реализацију програма : 
Читанка за шести разред основне школе, Зорица Несторовић и Златко Грушановић, KLETT, 
Београд 2012. године 
Граматика за шести разред основне школе, Весна Ломпар, KLETT, Београд 2012. године 
Радна свеска за шести разред, Весна Ломпар, KLETT, Београд 2012. године 
 
Литература за реализацију програма: 
Наставна теорија и пракса 2, Зона Мркаљ, KLETT, Београд 2008. године 
Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, ЗУНС, Београд 2005. 
године 
Речник језичких недоумица, Иван Клајн, Чигоја, Београд 2002. године 
Историја српске књижевности, Јован Деретић, НОЛИТ, Београд 1998. године 
Правопис српског језика, Милорад Дешић, ЗУНС, Београд 2004. године 
 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 

теме (месеци) 

Број 
часова 

по 
теми 

Бројчасова за 

Обрад
у 

Утврђива
ње 

Прове
ру 

1. Хвала сунцу, земљи, трави септембар 18 8 9 1 
2. Од деце људи бивају октобар 17 11 4 2 
3. Погинули витез ено се посвети новембар 15 8 6 1 
4. Чудан јунак језди низ Косово децембар 17 9 6 2 
5. Зимска ноћ јануар 11 6 5 / 
6. Чезнем да ти кажем  фебруар 7 5 2 / 
7. Тешко сестри без брата и брату 

без сестре март 18 9 8 1 

8. Са јунацима једног чаробног 
света април 16 7 8 1 

9. Уметност побеђује свако зло мај 16 6 8 2 
10. И све што се креће покреће 

Сунце јун 9 5 3 1 

УКУПНО: 144 74 59 11 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА 
 
Циљ  наставе:  
Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским 
објектима,појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору.. 
 
Задаци наставе:  
Настава географије треба да допринесе: 
-развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености 
географских појава и процеса у простору и времену; 
-развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других 
феномена у геопростору; 
-стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању 
њиховог просторног размештаја; 
-разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, 
насеља и привредних делатности; 
-стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама; 
-упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, 
културних и хуманитарних проблема у савременом свету; 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
-упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и географски размештај 
хидрографских објеката, као и њихове одлике; 
-схвате значај вода за живот на Земљи; 
-упознају биљни и животињски свет, утицај природних фактора и човека на њихов развој, 
хоризонтални и вертикални распоред, као и међусобну условљеност и значај; 
-упознају људске активности које утичу на квалитет животне средине и схвате неопходност 
њеног очувања, унапређивања и заштите; 
-упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу 
природних, друштвених и привредних чинилаца и њихово јединство; 
-схвате појмове природне и географске средине и појам географске регије; 
-стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја; 
-упознају најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и свету, као 
и њихов значај за политички, економски и културни развој; 
-разумеју значај и домете међународних организација у очувању мира и безбедности и 
развијању пријатељских односа међу народима; 
-упознају најважније природне, друштвене и економскогеографске одлике Европе и 
специфичности њених регија и држава; 
-самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу стицања 
нових знања и истраживања и у свакодневном животу; 
-се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала 
ради лакшег савлађивања наставног градива и оспособљавања за самостални рад; 
-поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и 
култури, познају традицију и учествују у њеном очувању; 
-познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних група. 
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Корелација: 
Настава географије која се реализује у 6-ом разреду углавном је у корелацији са наставним 
предметима: Познавање природе и друштва, Српски језик, Енглески језик, Ликовна култура; 
Биологија, Историја, Грађанско васпитање, Верска настава. 
 
Начин остваривања програма: 
Наставни програм је тематски конципиран. Програм садржи пет тема. За сваку тему јасно су 
издвојени наставни садржаји које би требало обрадити и предложен је оријентациони број 
часова по свакој наставној теми. Слобода и креативност наставника испољава се кроз 
самостално планирање и одређивање типова часова, као и избора наставних метода, техника, 
активности, дидактичких средстава и помагала 
Код обраде појединих држава треба користити претходно стечена знања о континенту у 
целини и о појединим регијама, а истаћи само битне одлике природе и становништва, а пре 
свега његову професионалну структуру, културни ниво, што може да помогне објашњењу 
развијености и структури привреде.Треба, такође, указати на постојеће разлике у степену 
развијености привреде држава Европе, као и на противуречности које постоје измеёђу 
природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде. Државе су, међутим, међусобно 
различите и у свакој од њих су заступљене одређене привредне делатностии гране специфичне 
за ту земљу, које треба посебно нагласити. При излагању садржаја о државама треба указатина 
неопходност сарадње земаља и на интеграцијске процесе у региону, Европи и свету, као и на 
потребу уважавања различитости и толеранције на свим нивоима. 
У континуираном раду са географском картом ученицима се пружа могућност да савладају 
вештину практичног коришћења и познавања географске карте. Сталном употребом 
географске карте знања се проширују и продубљују и усавршава се њена практична примена 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Географија 6, уџбеник, Снежана Вујадиновић, Марко Голић, НОВИ ЛОГОС 
 
Литература за реализацију програма: Географија 6, Радна свеска, Нови Логос; Географски 
атлас; Глобус, зидна карта Европе и Азије, неме карте; ЦД,ДВД; новинске илустрације; 
Интернет. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
Ред. 

број 

Н. 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 

реализац

ије теме 

(месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Бројчасоваза 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. УВОД IX               1 / / 1 

2. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

*ВОДЕ НА ЗЕМЉИ 

*БИЉНИ И 

ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

НА ЗЕМЉИ 

IX,X 

              8 

 (5) 

 (3) 

            5 

         (3) 

          (2) 

3 

(2) 

(1) 

 

/ 

3. СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА НА 

ЗЕМЉИ 

X 

 

  5 

 

3 

 

1 

 

             1 

4. ГЕОГРАФСКА 

СРЕДИНА И 

ЉУДСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

X 

 

  3 

 

2 

 

/ 

 

             1 

5. 
РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФ. ЕВРОПE 
ОПШТЕ 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ ЕВРОПЕ 

ЈУЖНА ЕВРОПА 

СРЕДЊА ЕВРОПА 

ЗАПАДНА ЕВРОПА 

СЕВЕРНА ЕВРОПА 

ИСТОЧНА ЕВРОПА 

XI,XII,I,

II,III,IV,

V, VI 

                   

              52 

 

              (8) 

 

             (14) 

             (10) 

              (8) 

              (4) 

              (8) 

 

30 

 

(5) 

 

(8) 

(6) 

(4) 

(2) 

(5) 

 

17 

 

(3) 

 

(5) 

(3) 

(3) 

(1) 

(2) 

 

             5 

 

 

 

           (1) 

           (1) 

           (1) 

           (1) 

           (1) 

6. ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈ

А 

    VI    3 

 

/ 

 

/ 

 

               3 

УКУПНО:   72 40 21 11 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Циљ  наставе :  

− развијање интересовања за музичку културу;  
− развијање музикалности и креативности;  
− неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-

образовног рада са ученицима;  
− упознавање музичке традиције и културе свога и других народа 

Задаци наставе: 
− неговање способности извођења музике (певање/свирање);  
− стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музике;  
− подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике);  
− упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке 

уметности;  
− припремање програма за културну и јавну делатност школе;  
− упознавање занимања музичке струке.  

 
Оперативни  задаци : 

Ученици треба да: 
− певају пo слуху и из нотног текста песме наших народа и других народа (народне, 

уметничке,дечје, староградске); 
− упознају основне појмове из музичке писмености; 
− упознају музичка дела уз основне информације о делу и композитору; 
− развијају стваралачке способности. 

 
Корелација: 

− са свим предметима. 
 
Начин остваривања програма: 

У програму музичке културе истакнуто место има слушање музичких дела и активно 
музицирање (певање и свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоријски појмови у 
оваквом приступу планирани су у функцији бољег разумевања музике и музичког дела. 

Основни принцип у остваривању циља и задатака треба да буде активно учешће 
ученика на часу. При томе на једном часу треба обухватити различита подручја предвиђена за 
тај разред и комбиновати разне методе у настави. Час посвећен само једном подручју и 
извођен само једном методом не може бити ни користан ни занимљив за ученике, што води ка 
осиромашивању садржаја и смисла предмета. 

Настава музичке културе остварује се кроз: 
− певање, свирање и стицање основа музичке писмености;  
− слушање музике;  
− дечје музичко стваралаштво.  

 
Уџбеник за реализацију програма : 
Музичка култура за пети разред основне школе 
аутори: Мр Александра Паладин и Драгана Михајловић-Бокан издавач: Нови Логос, 2011 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 

Ред. 
број 
н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ: 
а) Певање песама 
б) Свирање 
в) Основе музичке 
писмености 

Септемб
ар 
     - јун 

 
 

21 

 
 

15 
 

 
 
4 

 
 

2 

 
 

2. 

 
 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Септемб
ар  

- јун 

12 
(Сваки час 
је прожет 
слушањем 
музике)  

 
 

8 

 
 
2 

 
 

2 

3. СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ Септемб

ар - јун 3 
 

1 
 
2 

 
/ 

 
УКУПНО: 

 
36 

 
24 

 
8 

 
4 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ФИЗИКА 

Циљ  наставе :  
Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да 
стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у 
свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, оформе 
основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 
Задаци наставе: 
Остали циљеви и задаци наставе физике су:  
- развијање функционалне писмености;  
- упознавање основних начина мишљења и расуёивања 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 расуёивања, 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 
унапреёивања животне средине; 
 - развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи;  
- развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 
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Оперативни  задаци : 
Ученик треба да:  
- кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из 
различитих области физике, схвати како физика истражује природу и да је материјални свет погодан за 
истраживање и постављање бројних питања;  
- уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: метарска 
трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар;  
- само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје 
грешка при очитавању скала мерних инструмената; 
 - користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, N, m/s, Pa...; 
 - усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно 
праволинијско кретање и средњу брзину као карактеристику променљивог праволинијског кретања;  
- на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се 
одређује интензитетом, правцем и смером;  
- усвоји појам масе и тежине и прави разлику измеёу њих;  
- уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине;  
- усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове и разуме 
Паскалов закон. 
 
Корелација: 
Математика, техничко и информатичко образовање, хемија, свет око нас, природа и друштво 
 
Начин остваривања програма: 

Настава физике остварује се кроз следеће основне облике: 

1.Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе огледе 

2.Решавање квалитативних и квантитативних задатака 

3.Лабораторијске вежбе 

4.Коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја тема(домаћи 

задаци, читање популарне литературе из историје физике и сл.) 

5.Систематско праћење рада сваког појединачног ученика 

Уџбеник за реализацију програма : 
Физика 6- Уџбеника са лабораторијским вежбама и задацима 
Аутори 
Др Александар Кандић 
Др Горан Попарић 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Лаб. вежбе 

1. Увод 9 2 2 - - 

2. Кретање 9,10 14 7 7 - 

3. Сила 10,11,1
2 

14 6 8 - 

4. Мерење 12,1,2 15 4 4 7 

5. Маса и 

густина 3,4 15 5 7 3 

6. Притисак 5,6 12 5 6 1 

УКУПНО: 72 29 32 11 

 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА 

Циљ  наставе :  
-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 вештиа и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света у 
националном, регионалном, европском и глобалном оквиру, 
-унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом 
друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, иобразлагања 
сопствених ставова, разумевања мултифункционалности, развијање толеранције и културе), 
-оспособљавање за коришћење информационо-комуникационих технологија,  
-развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-
историјске баштине . 
 
Задаци наставе: 
- 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 светске 
историје, 
- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости , 
- повезују стечена знања и вештине са садржајима других  наставних предмета. 
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Оперативни  задаци : 
-разумевање појма „средњи век” и основних одлика тог историјског периода, 
-разумевање основних одлика феудалног друштва, 
-стицање знања о најзначајнијим државама средњевековне Европе 
-стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји, 
-стицање знања о улози религије у друштву средњег века, 
-упознавање културних и техничких достигнућа средњевековне Европе, 
-упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку, 
-коришћење историјских карата за период средњег века, 
-подстицање ученика на коришћење историјских извора, 
-развијање критичког односа према историјским изворима. 

Корелација: 
-географија, 
-веронаука 
-српски језик. 
 
Начин остваривања програма: 
-монолошка- дијалошка 
-текст-метода 
-хеуристичка 
-дискусија 
-илустративна 
-демонстативна 
-аналитичка 
-технике учења и памћења према способностима ученика 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
-Раде Михаљчић, Историја за 6.разред основне школе, ЗУНС, Београд 

 
Литература за реализацију програма: 
-Група аутора, Историја средњег века, Београд 
-Милош Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

              
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Увод септембар 5 3 2  

2. Европа и Средоземље у раном 
средњем веку 

октобар 11 6 5                                         

3. Срби и њихово окружење у 
раном средњем веку 

децембар 13 7 6                                      

4. Европа у позном средњем веку март 11 6 5                                       

5. Српски народ и његови суседи у 
позном средњем веку 

април 19 10 9                                      

6. Српске земље и њихово 
окружење у доба Османлијских 
освајања 

јун 13 
6 7                               

УКУПНО: 72 38 34  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци наставе .  
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 
Задаци наставе физичког васпитања су:  
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја);  
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални  
рад на њима; 
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и  
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);  
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-
социјалних образаца понашања;  
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 
живота и рада.  
 
Оперативни задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 
унапређивање услова школског живота кроз праксу; 
-упознавање школских правила и процедура; 
-разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 
-обучавање техникама групног рада; 
-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 
Корелација: 
Програм физичког  васпитања за шести разред највише је у корелацији са програмом 
наставног предмет изабрани спорт и зато је целисходна сарадња наставника ових предмета. 
 
Начин остваривања програма: 
На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  
- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и 
других елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, 
учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  
- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  
- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 
учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.  
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и 
физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су 2 Завод за 
унапређивање образовања и васпитања саставни део упутства за вредновање и оцењивање 
напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 
праћење 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Н А С Т А В Н И К А  

 

Ред. број 

Н. теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

Обраду Вежбање Провера 

 

1. 
АТЛЕТИКА IX, IV 11 2 

7 2 

 

2. 
КОШАРКА X, XI, II, III, IV 28 13 

9 4 

 

3. 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА 

И ТЛУ, ПОЛИГОН 
XI, XII 16 6 

6 4 

 

 

4. 

ПЛЕС I 4 2 

1 1 

 

5. 
СТОНИ ТЕНИС II 4 2 

2  

 

6. 

ПРОВЕРА ФИЗИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ 
V, VI 9 1 

 8 

УКУПНО: 72 28 25 19 

 
 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  наставе : 

- Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 
- стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и 

културама ; 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову 

помоћ; 
- подстакне потребу за учењем страних језика; 
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за 

учење језика. 
 
Задаци наставе: 

− развије позитивна осећања према језику који учи; 
− описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим 

ситуацијама;  
− именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују. 
− ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са 

говорницима других језика 
− стимулише машту, креативност и радозналост; 
− олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 
− препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 

уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика; 
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− разликује језик који учи од других језика; 
− развија способност и навику слушања са разумевањем. 

 
Оперативни  задаци :            
Разумевање говора  
На крају шестог разреда, ученик треба да:  
- разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и друго;  
- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до осам реченица, које наставник исказује 
природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже 
искључиво језичку грађу обрађену током петог и шестог разреда;  
- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком;  
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством 
и са активностима на часу.  
 Разумевање писаног текста  
Ученик треба да:  
- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног 
читања;  
- даље упознаје правила графије и ортографије;  
- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима;  
- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (око 70 
речи);  
- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или 
догађајем (ко, шта, где, када...).  
Усмено изражавање  
Ученик треба да:  
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује 
ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;  
- ступи у дијалог и у оквиру шест - седам реплика, постављањем и одговарањем на питања, 
води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог и 
шестог разреда;  
- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица 
представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног 
текста, или опише слику, лице, предмет, животињу и ситуацију;  
- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације.  
 Интеракција  
Ученик треба да:  
- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном 
ситуацијом;  
- поставља једноставна питања и одговара на њих;  
- изражава допадање или недопадање;  
- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.);  
- тражи разјашњења када нешто не разуме. 
 
Корелација:  
српски језик, географија, историја, биологија, техничко образовање, ликовна култура, музичка 
култура.  
 
Начин остваривања програма: 
Циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 
ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери;  
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  
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- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, 
васпитне и социјализирајуће елементе;  
- битно је значење језичке поруке;  
- наставник и даље ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности 
исказа;  
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор 
није изворни говорник;  
- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 
индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора 
(интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више 
сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, 
поступком и циљем;  
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  
-усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;  
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- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;  
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;  
- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних 
материјала;  
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан;  
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 
ученике на студиозни и истраживачки рад;  
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто;  
Технике (активности)  
Током часа се препоручује динамично смењивање техника / активности које не би требало да 
трају дуже од 15 минута.  
1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди 
али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.).  
2. Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације 
итд.)  
3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или 
родитеље и сл.)  
4. Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, 
додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 
хронологију и сл.)  
Игре примерене узрасту  
Певање у групи  
Класирање и упореёивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације... )  
8. Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти  
9. Цртање по диктату, израда сликовног речника  
10. "Превођење" исказа у гест и геста у исказ  
11. Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом 
или пак именовање наслова  
12. Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са путовања, 
рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације)  
13. Разумевање писаног језика:  
- уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, 
глаголско време, лице... )  
14. Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 
ликовни израз.  
15. Писмено изражавање:  
- повезивање гласова и групе слова  
- замењивање речи цртежом или сликом  
- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 
укрштене речи, и слично)  
- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама Завод за унапреёивање 
образовања и васпитања  
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- попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис или сл, налепнице за 
кофер)  
- писање честитки и разгледница  
- писање краћих текстова  
Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто 
тако оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану 
активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се 
обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност 
наставе. Оцењивање се спроводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради 
јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Елементи за проверу и оцењивање:  
- разумевање говора  
- разумевање краћег писаног текста  
- усмено изражавање  
- писмено изражавање  
- усвојеност лексичких садржаја  
- усвојеност граматичких структура  
- правопис  
- залагање на часу  
- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
“Project 3“, Tom Hutchinson 
 
Литература за реализацију програма: уџбеник и радна свеска, аудио CD 
 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Н А С Т А В Н И К А  
 

Ред. 
број 
Н. 
Теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализаци

је теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Introduction Септемба
р 4 0 3 1 

2. My life Септемба
р, октобар 10 4 5 1 

3. The future Октобар, 
новембар 10 4 5 1 

4. The first written test Новембар 3 0 2 1 
5. Times and places Децембар 10 4 5 1 
6. Christmas and New Year Децембар 1 0.5 0.5 0 
7. London Јануар, 

фебруар 10 4 5 1 

8. Experiences Март, 
април 10 4 5 1 

9. Easter Април 1 0.5 0.5 0 
10. The second written test Мај 3 0 2 1 

   11. Problems Јун 10 4 5 1 
УКУПНО: 72 72 25 38 9 
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Н А С Т А В Н И  П Р Е Д М Е Т : М А Т Е М А Т И К А  
 
Циљ и задаци наставе: 
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 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 побуёивање 
математичке радозналости; 
- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 
писменом и усменом облику; 
- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима; 
- савлаёивање 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; 
- изграёивање 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. 

 
Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 
- схвате потребу увоёења негативних бројева, упознају структуре скупова целих и 
рационалних бројева, појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне вредности 
броја; 
- упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима  Z и  Q и потпуно увежбају 
извоёење тих операција, уз коришћење њихових својстава; 
- могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и 
израчунају њихову бројевну вредност;Завод за унапреёивање образовања и васпитања 
- упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних 
бројева; 
- разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси; 
- упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства; 
- схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извоёењу основних 
конструкција троугла и четвороугла; 
- схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању површина 
троуглова, паралелограма и других четвороуглова; 
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- примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним 
задацима; 
- усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврёења; правилно 
коришћење свих везника "и", "или", а нарочито "ако ... онда ... " и "ако и само ако"; осете 
потребу за извоёењем доказа и умеју да то раде у једноставнијим случајевима). 

 
Корелација 
Програм математике за шести разред највише је у корелацији са програмомнаставног 
предмета физика и зато је целисходна сарадња ових наставника. 

 
Начин остваривања програма: 
Цели бројеви. Проширивањем система N0, природних бројева са нулом, настаје систем целих 
бројева Z, као скуп који је проширен негативним целим бројевима и на који се, са N0, такоёе 
проширује значење операција и релација. Дидактичка мотивација да се крене са овим 
проширењем као првим, а не да се одмах иде на проширење до скупа Q рационалних бројева, 
састоји се у томе што је то проширење једноставније и што су интерпретације на бројевној 
правој јасније. С друге стране, прстен  Z целих бројева је значајна математичка структура сама 
по себи, па и ту његову аутономност треба имати у виду.Први корак у овом проширењу чини 
додавање негативних целих бројева скупу  N0, а природни бројеви у том ширем скупу слове 
као позитивни цели бројеви. Уз то треба истаћи значење тих бројева које они имају на разним 
скалама (термометарској, табли лифта, итд.). Кад је н ознака за природне бројеве, -n биће 
ознака за негативне бројеве и при том:# n и -n чине пар супротних бројева,# n је апсолутна 
вредност за оба броја: n и -n.Пореёење целих бројева ослања се интуитивно на њиховом 
представљању тачкама на бројевној правој и прати представу о распореду тих тачака. Уз ту 
представу иде и она о усмереној дужи као "ходу" од тачке нула до тачке која представља тај 
број. Термин "усмерена дуж" не треба користити у актуелној настави јер то представљање 
остаје на нивоу графичких техника.Сабирање у скупу  Z интерпретира се као настављање 
"ходова" тј. настављање усмерених дужи. После рада са конкретним примерима (који би били 
систематски груписани и записивани, као на пример, (-7) + 4, (-3) + (-5) итд. прелази се на 
дефинисање збира:1. m > n:m + (-n) = m - n, (-n) + m = m - n, (-m) + (-n) = -(m + n)(-n) + (-m) = -
(m + n), 
2. m < n:m + (-n) = -(n - m), (-n) + m = -(n - m), (-m) + (-n) = -(n+m)(-n) + (-m) = -(n + m) 
Ово рашчлањивање је издвајање типичних случајева у којима поступак сабирања увек има 
нешто специфично и како, у ствари, изводимо сабирање конкретних бројева.Из горње 
дефиниције непосредно следи закон комутативности. Асоцијативност сабирања је одмах 
прихватљива кад се види као слагање "ходова", али се може и доказати у једном броју 
случајева (а у свим осталим доказивање дати као вежбања сврстана меёу задатке). Одузимање 
у систему  Z дефинише се као сабирање са супротним бројем, па је потребно истаћи да је сад, 
у овом систему, та операција увек изводљива.После изградње система (Z, +) - адитивне групе 
целих бројева, прелази се на увоёење множења и изградњу система (Z, +, ·) - прстена целих 
бројева. Прво се дефинише множење са позитивним бројем (које се схвата као поновљено 
сабирање):n·(-m) = -n·m(Знак остаје исти, али се апсолутна вредност повећава  n пута). Затим 
се осмишљава множење са  -1, као преусмеравање дужи (тј. као симетрија у односу на тачку 
0). По дефиницији је:(-1)·а = -а.Множење са -n узима се као преусмеравање и повећање 
апсолутне вредности n пута:(-n)·m = -n·m, (-n)·(-m) = n·m(Позитивне бројеве не треба писати 
као: +n, нити натрпавати заграде сем где се мења смисао или где би два знака стајали један уз 
други).Својства комутативности и асоцијативности множења изводе се на основу ове 
дефиниције (опет у случају пар примера, а остали случајеви се уврсте меёу задатке). Свуда 
прво долазе конкретни примери множења, па се после њих дају горе наведене опште 
формулације. На сличан начин треба извести дистрибутивни закон.Уврстимо и ову важну  
напомену: наративно изражавање дефиниција и својстава је дидактички врло оправдано, али 
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оно мора да следи иза математички прецизних формулација, а не да им претходи. На крају ове 
теме треба дати преглед основних својстава (која истичу структуру уреёеног прстена) 
користећи а, б, ц, итд. као ознаке за променљиве (а не оне којима се истиче знак целог броја). 
Рационални бројеви. Проширење скупа Q+ позитивних рационалних бројева тече на потпуно 
аналоган начин као и проширење скупа  N0, при чему се треба позивати на одговарајуће 
поступке примењене у случају конструкције система  Z и тиме скраћивати излагање. Кад је r 
+, негативне рационалне бројеве треба означавати пишући -r и такоёе избегавати непотребно 
натрпавање заграда. Дељење у систему рационалних бројева Q осмишљава се као множење 
реципрочним бројем, па треба истаћи да је сад та операција увек изводљива (сем дељења са 0, 
кад треба рећи да такво дељење нема смисла). На крају, систематизују се основна својства 
карактеристична за систем Q као за структуру која је уреёено поље.Тему решавање  једначина 
и неједначина  обраёивати после проширења бројевних система до скупа Q рационалних 
бројева. Тек са овим скупом то решавање је изводљиво без познатих ограничења (а уз 
проширење Z, довољно је навести решивост једначина облика x + b = c у том скупу). 
Једначина ax + b = c решава се у два корака: ax = b - c (веза сабирања и одузимања), x = (be - 
c): а (веза множења и дељења). Пошто се лако доказује да израз аx растеса  x, ако је а>0, а 
опада ако је а<0 (из  x1 >  x2 следи да је разлика аx1 - аx2 = а(x1 - xx2) позитивна за а > 0, а 
негативна за а < 0), решавање неједначине аx + b > c изводи се тако што се прво реши 
једначина аc + b = c и наёе њено решење x0, па је тада решење ове неједначине x > x0 за а > 0, 
а x < x0 за а < 0. Дакле, примењује се иста метода коју су ученици упознали у претходна два 
разреда. Слично се решава и неједначина аx + b <  c. С једне стране, овакав поступак је 
инструктивнији јер се истиче једно важно својство које касније слови као монотоност 
линеарне функције, а с друге стране решење се "лови", а не поступа се формалније истицањем 
еквивалентних услова. Кад се бирају нешто сложенији примери једначина и неједначина, 
променљива x треба да само једанпут фигурише (нпр. 3·(7x - 4) = 25 и сл.). Решавајући 
текстуалне проблеме састављањем и решавањем одговарајућих једначина и неједначина, 
користи се ова врста математике у случају практичних задатака и тако сагледава њена 
примена.Појму процента треба посветити посебну пажњу као начину исказивања количинских 
односа који се јављају у свакодневној употреби. Меёутим, не треба од тог стварати 
"процентни рачун", изводећи и памтећи посебна правила и обрасце. Једноставно, проценте 
треба схватити као разломке са имениоцем 100, а ученици треба да науче значење израза као 
што су "чини 60%", "снижено за 7%", "производња је повећана за 12,5%" итд. 
Геометрија. У овом периоду наставе математике дају се дефиниције геометријских фигура: 
троугла, квадрата, правоугаоника, ромба, паралелограма, трапеза и четвороугла исказане 
истицањем њихових карактеристичних својстава (и у терминима страница и углова). Треба 
истицати и логичку класификацију класа ових фигура (квадрат је правоугаоник, правоугаоник 
је паралелограм). У класи троуглова, осмислити релацију подударности изражавајући је преко 
једнакости елемената - страна и углова троугла. Извести једноставна тврёења о збиру углова у 
троуглу и спољашњем углу троугла, о висини као симетрали једнакокраког троугла, о односу 
страна и углова троугла.Запазити да се четвороугао разлаже на троуглове, па однос 
подударности користи и за извоёење неких лаких својстава појединих врста четвороуглова: 
једнакост дијагонала правоугаоника, нормалност дијагонала код ромба, узајамно половљење 
дијагонала паралелограма и сл. Пошто ће ово бити први примери дедуктивног закључивања, 
доказе треба изводити по јасном плану и са јасно истакнутим претпоставкама и процедурама 
доказивања. Не треба користити појам подударности примењујући га на произвољне фигуре 
(сем,  могуће, у случају паралелограма и трапеза, кад може имати смисао разложиве 
подударности). 
Треба се ослањати на карактеристична (и изведена) својства при извоёењу једноставнијих 
конструкција поменутих геометријских фигура и конструкције са њима повезаним елементима 
(значајним тачкама, дужима, угловима). Конструкције у геометрији имају велики образовно-
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развојни значај јер се тиме, на овом нивоу наставе, доказује егзистенција геометријских 
објеката чији су елементи задати. 
Једначење површина геометријских фигура осмишљава се на класични начин, ослањајући се 
на појмове разложиве и допунске једнакости. Сама површина фигуре схвата се као магнитуда 
(величина) тј. постоји самим постојањем дате фигуре и не изражава се као однос према датој 
јединичној магнитуди, сем кад је тако то посебно формулисано (дајући дужине у 
центиметрима и сл.). При том се узима да су површине подударних троуглова једнаке, а за 
правоугаоник чије су дужине страница изражене са а и b, узима се да је његова површина а·b. 
Кад су странице а и б изражене мерним бројевима, релативно дата дужинска јединица, израз 
а·b схвата се као производ бројева којим се површина изражава преко одговарајуће јединице 
за површину. Полазећи од површине правоугаоника, допуњавањем и разлагањем, изводе се 
формуле за површину паралелограма, троугла и трапеза. 
Свакако треба укључити практичне примене рачунања површина реалних објеката на што, 
уосталом, асоцира сами назив "геометрија".Додајмо као општу напомену да је инструктивно 
да се уз све садржаје наводе историјски подаци, указујући на време, прилике и значајне 
ствараоце у тим далеким временима, али додајући и коментаре којима се указује на предност 
савременог излагања математике. 
 
Уџбеник за реализацију програма: 
Уџбеник за шести разред основне школе, ГЕРУНДИЈУМ  
Збирка задатака за шести разред основне школе, ГЕРУНДИЈУМ 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
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и) 
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4. Четвороугао април,
мај 23 8 13 2 

5. Површина троугла 
и четвороугла мај,јун 16 7 8 1 

УКУПНО: 144 54 78 12 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 

Циљ  наставе :  
Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна 
знања о животном простору, начину живота, основној грађи, разноврсности и значају животињског 
света. 
 
Задаци наставе: 
-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; упознавање спољашње и основне 
унутрашње грађе животиња; поступно и систематично упознавање разноврсности животињског света; 
развијање одговорног односа према животињама; разумевање еволутивног развоја живог света; 
развијање хигијенских навика и здравствене културе. 
 
Оперативни  задаци : 
-уоче потребу за класификовањем живог света због његове велике разноврсности; 
-уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота биљака, гљива и животиња; 
-упознају основне појмове о природном систему животиња; 
-упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај праживотиња; 
-упознају животни простор, начин живота, спољашњу грађу и основе унутрашње грађе, разноврсност и 
значај сунђера, дупљара, црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца; 
-схвате улогу инсеката у природи; 
-упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин преношења и превенцију; 
-упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај риба, водоземаца, гмизаваца, 
птица и сисара; 
-схвате значај бриге о потомству птица и сисара; 
-схвате значај одговорног односа према животињама; 
-сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе земљине историје; 
-знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу фосилних остатака 
(записа); 
-разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког мишљења.  
 
Корелација: 
-географија 
-ликовна култура 
-грађанско васпитање 
-историја 
 
Начин остваривања програма: 
-индивидуални и групни, 
-рад у паровима 
-демонстрација 
-лабораторијска 
-метода 
-метод разговора 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Биологија 6, Др Драгана Миличић, Др Имре Кризманић, Нови Логос, Београд 
 
Литература за реализацију програма: 
Биологија 6- радна свеска, Др Драгана Миличић, Др Имре Кризманић, Нови Логос, Београд 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. УВОД У 
БИОЛОГИЈУ 
 

септем
бар 3 

2 1 0 

2. ПРАЖИВОТИЊЕ септем
бар 9 4 4 1 

3. ЦАРСТВО 
ЖИВОТИЊА 

Октоба
р-

април 
48 

28 17 3 

4. УГРОЖЕНОСТ  И 
ЗАШТИТА 
ЖИВОТИЊА 

Мај  6 
3 3 0 

5. УВОД У 
ЕВОЛУЦИЈУ 
ЖИВОГ СВЕТА 

Јун  6 
3 2 1 

УКУПНО: 72 40 27 5 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ  наставе :  
Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 
уметничку 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 подстиче и развија 
ученичко – стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењима 
друштва и карактером овог наставног предмета .  

 
Задаци наставе:  
Развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената ; стварње 
услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и 
средства и у познају њихова ликовна и визуелна својства ; развијање способности ученика за 
визуелно памћење и повезивање опажених информација као основа за увођење у ликовно 
мишљење ; развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности , које се стичу у настави , 
а примењују у раду и животу ; развијање моторичке способности ученика и навике за лепо 
писање ; подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја , 
изложби као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој живе и раде , 
стварање услова да се упознавањем ликовне уметности боље разумеју природне законитости и 
друштвене појаве , омогућавње разумевања и позитивног емоционалног става према 
вредностима израженим у делима различитих подручја уметности , развијање способности за 
препознавање основних својстава традиционалне , модерне и савремене уметности . 
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Оперативни  задаци : 
Ученици треба да развију ликовно естески сензибилитет ѕа спонтани ритам бојених мрља , 
линија , текстуру ,светлину , боју , и чулну осетљивост и осећајност за визуелно 
споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима , покажу интересе и способности за 
самостално откривање визуелних појава света облика : светло-тамно , облик-боја , простор 
композицију ; посматрају и естетски доживљавају дела ликовних уметности ; развијају љубав 
према ликовном наслеђу ; оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно ликовних 
искустава у природно друштвено научна подручја и тако развију интересовање за 
оплемењивање и заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења ; развијају 
способности сарадње и самопоуздања у тимском раду ; развијају индивидуално истраживање 
односа ликовних елемената напримерима националног и светског уметничког наслеђа. 
 
Корелација:  
Опште техничко, информатика, биологија 
 
Начин остваривања програма: Фронтални индивидуални  и рад у пару , монолошко 
дијалошка метода и практичан рад 
 
Уџбеник за реализацију програма : Уџбеник за 6. Разред, Зоран Глигоријевић, издавач БИГЗ 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. СЛОБОДНО 
РИТМИЧКО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
БОЈЕНИМ 
МРЉАМА , 
ЛИНИЈАМА , 
СВЕТЛИНАМА , 
ОБЛИЦИМА И 
ВОЛУМЕНИМА 

Септем
бар, 
октоба
р 

               4 

 
 

1 

 
 
1 

 
 

2 

2. ВИЗУЕЛНО 
СПОРАЗУМЕВАЊ
Е 

Новем
бар, 

децемб
ар 

3 

1 1 1 

3. ТЕКСТУРА Јануар 

Фебруа
р 

6 

2 2 2 

4. СВЕТЛИНА Март 8 3 3 2 

5. БОЈА Април 

Мај 12 
5 5 2 

6. СВЕТ 
УОБРАЗИЉЕ У 
ЛИКОВНИМ 
ДЕЛИМА 

Јун 3 

1 1 1 

УКУПНО: 36 13 13 10 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ  наставе :  
-стицање основног техничког и информатичког образовања, 
-стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање за 
њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу,  
-схватање законитости природних и техничких наука, 
-схватање улоге информационо-комуникационих технологија (ICT) у различитим струкама и 
сферама живота, 
-упознавање рада на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених 
програма, као и њихова употреба у свакодневном животу, 
-упознавање рада на рачунару са готовим програмима за обраду текста, графичких приказа, 
интерфејс и интернет, 
-развијање психомоторних способности, 
-развијање стваралачког и критичког мишљења, 
-развијање способности практичног стварања, односно реализација сопствене идеје  према 
сопственом плану где се афирмишу креативност и оригиналност, 
-схватање важности примене науке у техници, технологији и другим облицима друштвено 
корисног рада, 
-савладавање основних принципа руковања различитим средствима рада, објектима технике и 
управљања технолошким процесима, 
-развијање прецизности у раду, упорности и истрајности приликом решавања задатака, 
-стицање радних навика и оспособљавање за сарадњу и тимски рад, 
-стицање знања за коришћење мерних инструмената, 
-упознавање са основним особинама материјала и правилан избор материјала приликом израде 
модела или макете, 
-упознавање графичке комуникације (коришћење техничке терминологије и цртање и 
исправно читање техничких цртежа), 
-препознавање природних ресурса и њихове ограничености у коришћењу, 
-упознавање са мерама заштите и потребе за обнову и унапређење животног окружења. 
 
Задаци наставе: 

- упознавање са врстама грађевинских објеката и њихове намене, 
- упознавање технике грађења, 
- упознавање са карактеристикама техничког цртања у грађевинарству и основним 

грађевинским симболима, 
- тицање знања из области техничког цртања у грађевинарству – читање и цртање 

једноставнијих техничких цртежа у грађевинарству, 
- упознавање рада на рачунару коришћењем софтверских алата за цртање, 
- стицање знања за коришћење CD-рома, флеш меморије и штампача,   
- упознавање основних врста, карактеристика и примене грађевинских материјала, 
- стицање навика за рационално коришћење материјала и енергије, 
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- стицање и развијање културе становања у савременим условима, 
- упознавање функционисања кућних инсталација, 
- стицање представе о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћајним 

системима, 
- стицање знања о примени и битним карактеристикама грађевинских машина, 
- упознавање основних процеса у пољопривредној производњи, 

 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
-упознају врсте грађевинских објеката и њихове намене; 
-упознају технике грађења; 
-упознају карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске симболе; 
-науче да читају и користе једноставније грађевинске цртеже  
-документацију за изградњу, адаптацију и уређење стана, одговарајуће проспекте; 
-науче да користе готове једноставне софтверске алате за цртање 
науче како се користи CDром, флеш меморија и штампач; 
-упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала; 
-стичу навике за рационално коришћење материјала и енергије; 
-стичу и развијају културу становања у савременим условима; 
-упознају функционисање кућне инсталације (водоводне, топлотне и канализационе); 
-стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћајним објектима; 
-стекну знања о примени и битним карактеристикама грађевинских машина; 
-упознају основне процесе у пољопривредној производњи; 
-науче да примењују једноставније техничке цртеже у пројектовању модела или макета према 
сопственом избору: грађевинских или саобраћајних објеката; грађевинских или 
пољопривредних машина и уређаја; детаља из уређивања стана и др 
 
Начин остварења програма: 
Увод у архитектуру и грађевинарство.На интересантан начин, уз помоћ медија, приказати развој 
грађевинарства и архитектуре од праисторије до данас (само на информативном нивоу). Сликом 
показати репрезентативне објекте из сваког периода градње. На изабраним примерима из 
историје грађевинарства ученици могу да схвате величину људског ума који практично нема 
граница.Уделу који се односи на поделу грађевинарства појмове високоградње, нискоградње и 
хидроградње објаснити помоћу карактеристичних грађевинских објеката који су њихови 
репрезенти. На пример, за високоградњу сликом ученицима показати једну стамбену зграду, 
друштвену (биоскоп, позориште, школу...) и привредну (предузеће, индустријску халу). За 
представнике нискоградње сликом показати мост, пут, железницу и аеродромску писту; а бране, 
луке и канали за наводњавање као угледне примере објеката у хидроградњи. На једноставном 
примеру куће (путем слајдова, макете или путем рачунара у 3Dприказу) показати основне 
конструктивне елементе из којих се састоји граёевински објекат. Поред тога,указати и на остале 
елементе који чине целину грађевинског објекта (прозори, врата, димњачки канали...). За 
реализацију ове тематске целине успоставити корелацију са наставним предметима историја и 
ликовна култура. 
Техничко цртање у грађевинарству. 
У обради ове наставне теме, у уводном делу ученицима јасно дефинисати основне фазе у 
реализацији једног грађевинског објекта. Те фазе су: фаза препознавања потреба за градњом у 
којој значајну улогу има инвеститор; фаза пројектовања грађевинског објекта укојој се трага 
за функционалним, конструктивним и естетским решењима објекта и фаза извођења објеката у 
којој се јасно препознају основни (зидарски, тесарски, бетонски...), завршни (молерски, 
керамичарски...) и инсталатерски радови (водовод, канализација....). Посебну пажњу треба 
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обратити на специфичности техничког цртежа у грађевинарству (врсте цртежа, размере које се 
примењују, котне стрелице и косе црте, котни бројеви, висинске коте, симболи: приказ врата, 
прозора, конструктивних елемената у основи и пресеку и приказ елемената намештаја у 
основи и пресеку). Као вежбу за примену знања из овог дела ученици могу да нацртају 
хоризонтални пресек основу и вертикални пресек једне просторије (изабрана просторија може 
бити радна соба ученика, учионица у оквиру школе тако да сва мерења могу да се изврше на 
лицу места и пренесу на цртеж) у размери 1:100. Код ученика треба инсистирати да: правилно 
исписују текст, користе разне врсте и дебљине линија, буду стрпљиви и прецизни у мерењу 
приликом цртања. 
Информатичка технологија.  
Циљ увођења информатичке технологије у шести разред је да се оствари континуитет примене 
рачунара у настави техничког образовања. Ова наставна тема се реализује после наставне теме 
техничко цртање у грађевинарству. Разлог томе је што постоје једноставни софтвери који се 
могу користити за цртање и пројектовање без програмирања (Google SketchUp, Envisioneer 
Express 3.0, Microsoft Office Visio 2003). На тај начин ће ученици упознавати примену 
рачунара на конкретним садржајима и рад са CD-ромом, флеш меморијом и штампачем. 
Примену рачунара прилагодити конфигурацији рачунара којом школа располаже. 
Грађевински материјали. 
На нивоу обавештености проширити знања о материјалима који се користе у грађевинарству. 
Не улазити у детаље о производњи и преради материјала. Препоручљиво је ученицима 
показати угледне примере грађевинских материјала који се обрађују (песак, цемент...) или 
њихове моделе (опека, арматура...). Излагање поткрепити проспектима, каталозима и 
претраживањима на Интернету. У реализацији ове тематске целине успоставити корелацију са 
историјом нарочито у делу који се односи на развој грађевинских материјала. 
Енергетика. 
Указати на значај врсте изабраног материјала за градњу грађевинских објеката, на могућност 
штедње енергије и коришћења неконвенционалних извора енергије, како при пројектовању 
нових објеката, тако и могућност доградње термо-изолације на постојећим објектима. 
Техничка средства у грађевинарству. 
Алате и машине у грађевинарству обрадити тако да се у првом кораку направи груба подела 
механизације и за сваку од њих наброје карактеристични представници. Излагања поткрепити 
сликом и по могућству моделима. У делу који се односи на заштиту на раду код ученика 
развијати свест о потреби очувања личног здравља, али и очувања животне средине. 
Инсистирати на познавању заштитне опреме, обезбеђивању градилишта, као и околине. Ову 
наставну тему реализовати у континуитету са наставном темом конструкторско моделовање. 
Тако ће ученици моћи стечена знања о машинама у грађевинарству примењивати у раду са 
конструкторским елементима. На сличан начин реализовати и наставну тему Техничка 
средства у пољопривреди. 
Саобраћајни системи.  
У односу на претходну годину, градиво проширити са аспекта саобраћајних објеката, њихове 
намене, функционисања и организације саобраћаја. За ове наставне садржаје користити 
актуелне медије. 
Култура становања.  
Увести ученике у ову наставну јединицу путем посматрања и анализе својих станова. Ученици 
треба да закључе из којих се делова стан састоји, које су њихове функције, који је 
најповољнији распоред просторија са аспекта функционалности и могућности уштеде и 
коришћења алтернативних извора енергије. Користећи план стана ученици треба да науче како 
се одређује функција сваке просторије и како се врши избор намештаја имајући у виду 
функционалност и економичност простора. На основу посматрања  
планова, макета, слика насеља градских и сеоских, треба објаснити значај околине стана са 
хигијенског и естетског становишта. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

Конструкторско моделовање у грађевинарству -модули. 
Реализација модула омогућава диференцијацију у настави с обзиром да се ученици могу 
опредељивати за подручје за које имају више афинитета: моделовање грађевинских објеката 
високоградње, нискоградње, израда модела разних машина и уреёаја у грађевинарству из 
конструкторских комплета,уреёење стана, поправке на кућним инсталацијама и санитарним 
уређајима, рад на рачунару. Обавеза свих, без обзира на избор активности је да израде свој 
"пројекат" по коме изводе моделовање: израда техничке документације, избор материјала, 
обрада материјала, састављање делова, облагање површина и површинска заштита. 
Техничка средства у пољопривреди, Организација рада и примена савремених средстава у 
пољопривредној производњи, Машине и уреёаји у пољопривредној производњи. Моделовање 
машина и уређаја у пољопривредној производњи. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Жељко Васић, Иван Ђисалов, др Дијана Каруовић, Марија Ђуришић, Техничко и 
информатичко образовање 6, уџбеник за шести разред основне школе, Нови Логос, Београд 
2012.  
 
Литература за реализацију програма: 
Иван Ђисалов, Жељко Васић, др Дијана Каруовић, Техничко и информатичко образовање 6, 
радна свеска за шести разред основне школе, Нови Логос, Београд 2012. 
 
Друго:  Телевизија, интернет, стручни часописи 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Вежбе 

1. УВОД У 
АРХИТЕКТУРУ И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО 

Септембар 4 
4 0 0 

2. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У 
ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

Септембар, 
октобар 8 4 0 4 

3. ИНФОРМАТИЧКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Октобар, 
новембар, 
децембар 

16 
6 4 6 

4. ГРАЂЕВИНСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ Децембар 4 2 1 1 

5. ЕНЕРГЕТИКА Јануар 4 2 1 1 
6. ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА 

У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
Јануар, 
фебруар 4 2 1 1 

7. САОБРАЋАЈНИ 
СИСТЕМИ фебруар 2 2 0 0 

8. КУЛТУРА 
СТАНОВАЊА фебруар 4 2 0 2 

9. ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА 
У ПОЉОПРИВРЕДИ март 4 4 0 0 

10. КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ – 
МОДУЛИ 

Март,април,
мај,јун 22 

0 0 22 

УКУПНО: 72 28 7 37 
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Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Верска настава (Православни Катихизис) 

Циљ  наставе :  
Циљ Верске наставе у шестом разреду јесте да се покаже да је Син Божији постао нови Адам, 
преко кога се остварује јединство створене природе и Бога. Треба нагласити да се у случају 
Христа слобода човекова у односу на Бога изражава као вера у Бога Оца, односно, у његово 
обећање и љубав према Богу која Га оприсутњује у Литургији и приводи нас у Царство 
Божије. То треба повезати са дефиницијом вере код Апостола Павла. 
 
Задаци наставе: 
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. 
 
Оперативни  задаци : 
Упознавање ученика са планом и програмом, уочвање да је слобода кључни елемент у 
разумевању Тајне Христове, упознавање са животом пресвете Богородице, ученици треба да 
науче да се слобода поистовећује сличношћу, односно да се личност поистовећује с љубављу 
према другој личности, развијање свести о томе да нас је Бог створио као слободна бића, 
развијање свести да уништавање природе значи грех и мржњу према Творцу, упознавање са 
основама о Васкрсењу Исуса Христа као најзначајнијем дану за Цркву, запажање разлике 
између приказивања живота Христовог у православној иконографији и западној ренесансној 
уметности. 
 
Начин остваривања програма: 
Употреба монолошке, дијалошке, демонстративне методе, рад у групама и у пару, рад на 
тексту Светог Писма, анализа Символа вере, организована посета православне цркве, разговор 
на тему очувања природе коју нам је Бог дао да се старамо о њој, креативна активност, цртање 
иконе. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Радна свеска за Веронауку, Шести разред  ОШ – Принтекс, Ваљево 
 
Литература за реализацију програма: 
Православни Катихизис за 6 разред ОШ– Епископ Игњатије Мидић, ЗУНС Београд. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месеци
) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Увод Септемб
ар 1 1 / / 

2. Тајна Христова - 
јединство Бога и 
човека (Литургија као 
тајна Христова) 

Септемб
ар, 

Октобар 
6 

 
3 

 
3 

/ 

3. Рођење Христово "од 
Духа Светог и Марије 
Дјеве" (улога слободе 
Марије Дјеве у 
рођењу Спаситеља) 

Октобар
, 

Новемб
ар 

3 

 
2 

 
1 

/ 

4. Христос је Син 
Божији који је постао 
човек, нови Адам, да 
би сјединио створену 
природу са Богом 
(Символ Вере) 

Новемб
ар, 

Децемб
ар, 

Јануар, 
Фебруар 

10 

 
 

5 

 
 
5 

/ 

5. Улога Бога у спасењу 
света (свет не може 
да постоји без 
заједнице са Богом,) 

Фебруар
, Март 4 

 
2 

 
2 

/ 

6. Улога човека у 
спасењу света 
(слобода човека је 
пресудна за спасење 
света; осврт на првог 
Адама и његову палу 
улогу у спасењу 
света) 

Април 3 

 
 

2 

 
 
1 

/ 

7. Христово страдање и 
васкрсење 

Април, 
Мај 5 3 2 / 

8. Христов живот у 
православној 
иконографији 

Мај, Јун 4 
3 1 / 

УКУПНО: 36 21 15 / 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ наставе: 
Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне 
заједнице проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз 
практично деловање.  

 
Оперативни задаци:  
- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице;  
- разумевање функционисања нивоа и органа власти;  
- упознавање мера власти;  
- упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице;  
- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање 
ставова и изражавање мишљења;  
- обучавање за тимски начин рада;  
- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања.  

 
Начин остваривања програма 
Циљ програма грађанског васпитања за VI разред је оспособљавање ученика за активно и 
одговорно учешће у животу друштва, проширивањем практичних знања о демократији, њеним 
принципима и вредностима. Фокус програма грађанског васпитања усмерен је на локалну 
средину и доношење одлука од значаја за живот заједнице у којој ученици живе. 

Програмске садржаје би требало реализовати тако да се ученицима омогуће: слобода 
изражавања мишљења и ставова о отвореним питањима и проблемима које су сами 
идентификовали као значајне; разумевање и разматрање различитих мера које се у 
школи/локалној заједници предузимају у циљу решавања проблема; унапређење вештина 
комуникације у различитим социјалним ситуацијама (у школи, на нивоу вршњачке групе и са 
наставницима, као и ван школе, са представницима јавних институција, организација и другим 
учесницима у животу локалне заједнице); развијање способности критичког мишљења, 
аргументовања и залагања за сопствене ставове; повезивање властитог искуства са потребама 
школске/локалне заједнице и активно ангажовање.  
Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада.  
Интерактивно учење подразумева сложен поступак који тежи да имитира процес сазнавања 
какав се одвија у аутентичним животним околностима, и води једном целовитом искуственом 
доживљају, употребљивом и трајном. У интерактивном процесу учења остварује се сарадња 
између наставника и ученика и то у облику заједничке конструкције нових знања и у виду 
активности наставника и ученика које су комплементарне, односно које се допуњују. Код овог 
начина рада то се постиже кроз планирано, вођено и временски скраћено пролажење кључних 
фаза оваквог учења:  
- ученици се најпре уводе у контекст теме којом желимо да се бавимо;  
- креира се ситуација која свима омогућава да активно учествују у истраживању и изналажењу 
решења за постављени проблем;  
- кроз дискусију се размењује, објашњава, прецизира и уобличује искуство;  
- успоставља се веза са постојећим знањима и праве се различите генерализације.  
Основна теза које би наставници све време требало да се придржавају је да ученике учимо не 
шта да мисле, него како да мисле. Ученици активно и равноправно учествују у свим 
активностима. Улога наставника је да иницира и одржава двосмерну комуникацију са 
ученицима, да подстиче изношење њихових запажања, мишљења и погледа на проблеме, као и 
да креира атмосферу на часу погодну за размену и аргументовање идеја и мишљења међу 
ученицима. У том смислу, интерактивни метод рада би требало да се одвија кроз следеће 
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форме: кооперативни рад наставник-ученици; кооперативни рад у малим групама ученика; 
тимски рад.  
Кооперативни рад наставник - ученици полази од претпоставке да ученици поседују одређена 
знања из ваншколског животног искуства и да кроз партнерску интеракцију са наставником, 
као особом са већим искуством и когнитивном зрелошћу, изграђују нова знања. Главне 
активности наставника у овој форми рада су: осмишљавање целине ситуације учења код 
увођења нових појмова, као што су, на пример, појам мере власти; планирање тока часа; 
креирање проблемске ситуације за ученике; организовање групе ученика.  
Кооперативни рад у малим групама ученика је потребно користити да би се у процесу учења 
искористиле предности различитости међу ученицима у нивоу, квалитету и врсти знања и 
нивоу сазнајне развијености. Ученике је потребно поделити у мале радне групе тако да у 
свакој од група буде заступљено што више постојећих различитости јер то омогућава да се 
дође до продуктивног сазнајног конфликта и да се испољи комлементарност сазнања као 
услов за унапређење знања целе групе. 
 Тимски рад је посебан облик рада у малим групама чија је специфичност подела улога међу 
члановима тима, тако да свако обавља само одређени вид активности, а сви заједно доприносе 
решењу проблема на коме тим ради. Активности наставника су да организује, ненаметљиво 
усмерава процес рада и да буде партнер у дискусији о идентификованим проблемима, 
потенцијалним приоритетима у школској/локалној заједници, прикупљеним подацима итд.  
Најпогодније технике за постизање интерактивности у процесу учења су: "мозгалица" или 
"мождана олуја", различити облици групне дискусије, симулација и играње улога. 
"Мозгалица" или "мождана олуја" је техника помоћу које се стимулише осмишљавање нових 
идеја. Код примене ове технике важно је да се поштују правила која подстичу настајање нових 
идеја: свако од учесника слободно износи идеје и предлаже решење проблема; не дозвољава се 
критика у току изношења идеја; све изнете идеје се бележе онако како су саопштене. Ова 
техника је првенствено везана за тематска подручја са отвореним питањима, контроверзама, 
већим бројем могућих решења, стварањем планова, на почетку групног рада пре дискусије.  
Групна дискусија би требало да се води о темама или проблемима који су најављени или 
задани у неком прикладном облику, који упућује на прораду и припрему за тему нпр. 
прикупљање информација на терену путем упитника за грађанско васпитање; трагање за 
подацима у одговарајућој документацији у локалној средини; преглед и прикупљање 
информација из медијских записа итд. Пожељно је да дискусију води наставник, да усмерава, 
али да при том нема главну улогу у изношењу мишљења, већ да подстиче ученике да износе 
своја сазнања и мишљења. Важни задаци наставника су да сваком дискутанту осигура 
несметано саопштавање гледишта, али да води рачуна о времену, како би и други који то желе 
могли да дискутују и да на крају дискусије направи кратак резиме. У процесу дискусије 
требало би инсистирати на аргументованом изношењу ставова и не стварати атмосферу 
победника и побеђених.  
Симулација и играње улога су веома корисне технике за припремање ученика за различите 
ситуације са којима раније нису имали прилику да се суоче, као што су разговори са 
представницима школа, различитих организација, институција и локалне власти, јавне 
презентације и одговарање на питања присутних на презентацији. На часу, у безбедној 
школској ситуацији, ученици добијају опис ситуације коју би требало да симулирају, прави се 
подела улога према кључним актерима у тој ситуацији и ученици то одглуме. Ове технике су 
корисне за боље разумевање нових и непознатих ситуација и за ублажавање страха од 
непознатог, као ометајућег фактора у различитим приликама јавног наступа  
Истраживачки метод подразумева да ученици добијају одговарајуће инструкције, како би 
самостално, у паровима или малим групама у учионици и ван ње, у школи као непосредном 
окружењу или у ширем локалном окружењу, прикупљали различите информације неопходне 
за израду њиховог пројекта. Активности наставника су пресудне у припремној фази у којој би 
он требало да коришћењем одговарајућих интерактивних техника рада упути ученике где и 
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како да трагају за подацима и како да комуницирају са релевантним особама од којих могу да 
добију податке или помоћ. Ученици самостално прикупљају податке из различитих извора, 
бележе, групишу и долазе да на часу презентују прикупљено. У току презентације наставник 
би требало да на крају, после коментара свих осталих ученика, даје своје коментаре који су 
позитивно интонирани, аналитични, са нагласком на ономе што су ученици добро урадили и 
указивањем на оно што би у будућем раду било потребно поправити и на које начине.  
У току рада улога наставника је да:  
- мотивише ученике за рад тако што ће развијати и одржавати њихова интересовања за живот 
и рад у школи/локалној заједници и давати лични пример позитивне заинтересованости за сва 
питања која су важна за унапређење квалитета живота;  
- организује наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, средства и 
опрему, наставне облике и методе рада, као и време потребно за реализацију;  
- развија и одржава партнерску комуникацију са ученицима, тако што ће постављати питања, 
захтеве, давати своје мишљење, подстицати ученике да они износе своја гледишта, подстицати 
интеракцију, пружати повратну информацију итд.; 
- уважава и реагује на потребе групе и појединаца, дели одговорност, демократски управља 
разредом.  
Посебно је важно да наставник контролише своју процењивачку улогу, да не буде превише 
или премало критичан према ученицима и да својом укупном комуникацијом доприноси 
подстицању свести о правима и могућностима ученика да активно учествују у мењању свог 
окружења.  
Простор у којем се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа могућност за 
седење у круг и рад у одвојеним мањим групама (од 4 до 6 ученика). Пожељно је да се за 
наставу овог предмета користи посебна просторија и/или да се материјали и продукти рада 
ученика чувају на једном месту и да се могу изложити у учионици.  
За реализацију предмета потребан је приручник за наставнике и ученике, четвороделна табла 
димензија 100x80 за израду разредне студије, а од потрошних материјала: фломастери, бојице, 
селотејп, лепак, маказе, листови А4 формата бели и у боји. 
 
Корелација: 
Програм грађанског васпитања за шести разред највише је у корелацији са програмом 
наставног предмета историја, географија, српски језик, информатика, музичка и ликовна 
култура и зато је неопходна сарадња наставника ових предмета. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Грађанско васпитање за шести разред основне школе, Министарство просвете, Република 
Србија. 
Пројекат грађанин VI –приручник за наставнике, Министарство просвете и спорта Републике 
Србије, Београд: Грађанске иницијативе, 2004.године 
 
Литература за реализацију програма:  
Уџбеници из историје за основну школу, фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови 
А4 формата бели и у боји, ЦД,ДВД; новинске илустрације; Интернет.  
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 

ед. 
број 

. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 
теме 
(месеци) 

Број 
часова 
по теми 

 Број часова 
за 

обра
ду 

остал
е 
типов
е 
часов
а 

1. УПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
ПРОГРАМА IX,X 6 3 3 

2. ПРВИ КОРАК – УОЧАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У 
ЗАЈЕДНИЦИ X, XI 4 1 3 

3. ДРУГИ КОРАК – ИЗБОР ПРОБЛЕМА XI 1 1 / 
4. ТРЕЋИ КОРАК – САКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА 

О ИЗАБРАНОМ ПРОБЛЕМУ XI,XII, I 8 3 5 

5. ЧЕТВРТИ КОРАК – ИЗРАДА СТУДИЈЕ II,III,IV,V 1
2 

3 9 

6. ПЕТИ КОРАК – ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
СТУДИЈЕ V 1 / 1 

7. ШЕСТИ КОРАК – ОСВРТ НА НАУЧЕНО V, VI 4 1 3 
УКУПНО: 3

6 
   12   

24 
                                                                                                                                                                       
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  наставе : 
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се 
остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности иметода учења 
страног језика. Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте развијање 
сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 
естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и 
према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег 
језика. Током основног образовања, 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, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања, самостално 
учење истог или другог страног језика. 
 
Задаци наставе страног језика су : 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе страног језика сврха,циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 
страног језика буду у пуној мери реализовани 

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 
моралних и естетских ставова 
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- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији 

- Стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 
- Усвајање основних знања из страног језика, која ће ученику омогућити да се у 

једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са лљудима из других 
земаља 

- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације, у складу са специфичностима 
језика који учи 

- Оспособљавање да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или 
других станих језика, на различите начине и у свим животним околностима. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог 
страног језика поспешује стицанје вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање 
свести о језицком богатству ужег и ширег окружења. 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају 
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 
језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

 
 
Оперативни  задаци :     
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
На крају шестог разреда, ученик треба да :  - разуме изразе које наставник употребљава да би 
дао упутства за рад на часу и друго;  - разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до осам 
реченица , које исказује природним темпом наставник, други ученици или их чује преко 
звучног материјала, а који садрже искључиво језичку грађу обрађену током петог и шестог 
разреда; - разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; - разуме и реагује на 
одговарајући начин на краће усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на 
часу. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 
На крају шестог разреда, ученик треба да : - упозна и, када је у питању позната језичка грађа, 
савлада технике читања у себи и наглас; - даље упознаје правила графије и ортографије; - 
разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима; - разуме смисао краћих 
писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (око 70 речи); - издваја одређене 
информације из краћег, прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем (ко, шта, 
где, када...). 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ   
На крају шестог разреда ученик треба да : - разговетно изговара гласове, посебно оне којих у 
матерњем језику нема, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и 
читању; - ступи у дијалог и, у оквиру 6-7 реплика, постављањем и одговарањем на питања, 
води разговор у оквирима комуникативних функцијаи лексике обрађене током петог и шестог 
разреда; - монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак 
реченица, представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или 
наративног текста, или опише ситуацију , слику,  лице, предмет или животињу; - интерпретира 
кратке, тематски прилагођене песме и рецитације. 
ИНТЕРАКЦИЈА  
На крају шестог разреда, ученик треба да : - реагује, вербално или невербално на упутства или 
постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; - поставља једноставна питања и 
одговара на њих; - изражава допадање или недопадање; - учествује на заједничким 
активностима и комуникацији на часу ( у пару, групи ...); - тражи објашњење када нешто не 
разуме. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
На крају шестог разреда, ученик треба да : - даље упознаје правила графије, ортографије и 
интерпункције ; - допуњава и пише речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или 
другог визуелног подстицаја; - пише пригодне честитке, поруке и електронска писма, 
користећи модел; - пише своје личне податке и податке других особа  ( име, презиме и адресу 
); - одговара на једноставна питања ( ко, шта, где ) која се односе на обрађене теме, ситуације 
у разреду или њега лично. 
ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 
 На крају шестог разреда, ученик треба да : - препознаје шта је ново научио; - схвата значај 
познавања језика; - увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених 
учењем првог ( енглеског ) страног језика; - користи језик у складу са нивоом формалности 
комуникативне ситуације (нпр. Форме учтивости); - разуме везу између сопственог залагања и 
постигнућа у језичким активностима. 
TEМЕ И СИТУАЦИЈЕ : 
Теме обрађене у петом разреду даље се проширују. 

- Школски простор и прибор, активности, обавезе, излети (путовања), распуст;  
- дружење  
-  спорт  
-  ужа и шира породица, пријатељи  
-  место и улица где станујем  
- Важне установе у окружењу ( школа, биоскоп, позориште...) 
- оријентација у простору 
-  просторије у кући, обавезе у кући  
- Екологија ,загађење / заштита животне средине  
- Годишња доба, месеци, дани у недељи, делови дана 
- Исказивање времена (хронолошко и метеоролошко) 
- Основни подаци о земљи чији се језик учи   

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ :  
- Представљање себе и других 
- Поздрављање 
- Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева... 
- Разумевање и давање једноставних упутстава и команди 
- Постављање и одговарање на питања 
- Молбе и изрази захвалности 
- Примање и давање позива за учешће у игри, долазак на журку... 
- Изражавање допадања/недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Исказивање просторних односа ивеличина 
- Давање/тражење информација о себи/другом 

      -     Тражење и давање обавештења  
      -     Описивање лица и предмета 
      -     Изражавање забране и реаговање на исту 
      -     Изражавање припадања и поседовања 

- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 
-  Исказивање извињења и оправдања 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења, осим ако ученици на 
њима не инсистирају. 
Ученици треба да разумеју и користе : 

1. Презентативе c'est/ce sont, voici/voila, il y a 
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2. Средства која указују на лице : а) личне заменице у функцији субјекта и испред глагола 
који почињу самогласником : J'habite Valjevo. Nous avons des amis en France. б) 
Наглашене личне заменице (усамљене) :  Qui est-ce? –C'est  moi.       в) личне заменице у 
функцији директног и индиректног објекта (ненаглашене л. заменице за прво и друго 
лице) : Tu m'ecoutes? Je te donnerai mon devoir. Elles vous connaissent bien. (за треће лице) 
:  Tu l'aimes beaucoup? 

3. Актуализаторе именице (одређени/неодређени члан, демонстративе, посесиве) : Le 
quartier d'Antoine c'est Alesia. Sur les murs, j'ai mis des posters et des photos. Ces livres sont 
a moi. Ces deux filles sont ses soeurs. 

4. Модалитете реченице – афирмацију oui/si, негацију ne/n'...pas/rien,jamais,personne, 
интерогацију qui, quand, ou, combien, est-ce que, qu- est-ce que, quel/quelle 

5. Средства за исказивање просторних односа : devant/derriere, sur, sous, dans en haut, en 
bas, en face, a cote, a gauche, a droite... 

6. Средства за исказивање временских односа : aujourd'hui, hier, demain, veznike quand, 
pendant que 

7. Глаголске начине и времена : презент, имперфекат, перфекат,футур први индикатива , 
императив sois, soyez, блиску будућност и блиску прошлост, презент кондиционала у 
изражавању сугестије ,жеље – On pourrait lui montrer des photos. 

8. Личне глаголске облике и безличне глаголске облике са инфинитивном допуном, 
директном и препозиционалном : Tu veux aller au cinema? Il faut travailler plus. Nous 
apprenons a parler le francais. 

9. Средства за исказивање логичких односа : Узрок - Pourquoi tu ne viens pas avec nous? 
Parce que je n'ai pas fini mon travail. Il part car il est fatigue. Последица – Il pleut, il faut 
entrer a la maison. Опозиција – Je sais nager, mais pas plonger. 
 

Корелација:  
 Српски језик, енглески језик, математика, музичка култура, физичко васпитање, ликовна 
култура, географија, биологија, информатика. 
 
НAЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА :  
 Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Применом овог приступа у 
настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 
следећи ставови : 
- француски језик се употребљава у учионоци у добро осмишљеним контекстима, занимљивим 
за ученике, у пријатној, опуштеној атмосфери; 
 - говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика, јер наставник мора бити 
сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке, васпитне и 
социјализирајуће елементе; 
 - упућивање ученика на значај граматичке прецизности исказа;  
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није 
изворни говорник; - групно или индивидуално решавање проблема различите тежине, потрага 
за информацијама из различитих извора, а све са јасно одређеним контекстом, поступком и 
циљем,  
- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног 
односа;  
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја, ученике третира као 
одговорне, креативне и активне учеснике у реализацији наставе;  
- уџбеници јесу извор активности, али морају бити праћени употребом аутентичних 
материјала;  
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другимпредметима и подстиче 
ученике на студиозни и истраживачки рад; 
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 - за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто ; 
- током часа динамично се смењују технике/активности, које не би требало да трају дуже од 15 
минута ; 
 
Уџбеник за реализацију програма :  
ET TOI ?  , уџбеник и радна свеска за шести разред основне школе ( друга година учења ), 
издавачке куће  Klet 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Дневник путовања IX 6 4 2  
2. Било је лепо 

- прва писмена 
вежба 

IX, X 
X 

6 
1 

3 
 

3  
1 

3. Добро сам се 
забављао X, XI 5 4 1  

4. Мој град, моје 
окружење XI 5 4 1  

5. Мој стан 
- први писмени 
задатак 

XI,XII 
XII 

8 
3 

5 3 
2 

 
1 

6. Моја соба I 5 3 2  
7. Како бацаш, тако 

ће ти се вратити 
 
- друга писмена 
вежба 

            
     II,III 
     
       III 

 
6 

               
1 

 
4 
 

 
2 

 
 
 

1 

8. Волим те, земњо 
моја ! III 5 3 2  

9. 
10. 

Планета пред 
искушењем 
Љубав, 
пријатељство 
 
- други писмени 
задатак 
 

III,IV 
IV,V 

 
V 
 

              5 
8 
 

3 
 

3 
5 
 

2 
3 
 
2 

 
 

               
              1 

11. Топло, хладно VI 5 2 3  
УКУПНО:    72 40 28 4 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Циљ и задаци наставе .  
Циљ изабраног спорта је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 
Задаци наставе изабраног спорта су:  
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја);  
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални  
рад на њима; 
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и  
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);  
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-
социјалних образаца понашања;  
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 
живота и рада.  

 

Оперативни задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 
унапређивање услова школског живота кроз праксу; 
-упознавање школских правила и процедура; 
-разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 
-обучавање техникама групног рада; 
-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 
Корелација: 
Програм изабраног спорта за шести разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмет физичког васпитања и зато је целисходна сарадња наставника ових предмета. 
 
 
Начин остваривања програма: 
 На свим часовима наставе изабраног спорта, предвиђа се:  
- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и 
других елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, 
учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  
- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  
- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 
учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.  
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и 
физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су 2 Завод за 
унапређивање образовања и васпитања саставни део упутства за вредновање и оцењивање 
напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 
праћење. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 

Ред. број 

Н. теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

Обраду Вежбање Провера 

 

1. 
КОШАРКА IX - VI  36 14 

14 8 

 
    

  

УКУПНО: 36 14 14 8 
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В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ  наставе : изборног предмета информатика и рачунарство је да се ученици оспособе за 
самостално коришћење рачунара 
 
Задаци наставе: 

• упознавање основних појмова из информатике и рачунарства ; 
• развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу ; 
• оспособљавање за рад на рачунару 
• подстицање креативног рада на рачунару 

 
Оперативни  задаци : 

• упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста; 
• упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација; 
• упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију; 
• упознавање ученика са основним елементима програмирања; 
• упознавање ученика са различитим образовним софтверима. 

 
Корелација: 
Математика, техничко и информатичко образовање, српски језик, енглески језик  
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Информатика и рачунарство , уџбеник за шести разред основне школе - БИГЗ 
Аутори 
Никола Клем, Небојша Лазовић 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 

Ред. бр. 
наставне 

теме 

 
Назив наставне теме 

 
Број часова по 

теми 

 
Број часова за 
обраду новог 

градива 

 
Број часова за 

вежбу 

I Рад са текстом 10 5 5 

II Интернет 4 2 2 

III Графика 10 4 6 

IV Анимација 3 2 1 

V Изборни модули 9 3 6 

Укупно 36 16 20 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 
Циљ  наставе :  

- Развијање свести о потребама и могућностима личног ангажобвања у заштити животне 
средине, 

- Усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на 
очувању животне средине. 

 
Задаци наставе:  

- разумевање појава везаних за непосредну животну средину; 
-  препознавање негативних 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 једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму;  

 
Оперативни  задаци : 

- развијање значаја образовања за животну средину 
- развијање вредности, ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 
- развијање здравог односа према себи и другима 
- примењивање рационалног коришћења природних ресурса 
- стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање 

проблема везаних за животну средину 
 
Корелација: 

- биологија 
- грађанско васпитање 
- домаћинство 

 
Начин остваривања програма: 
-индивидуални и групни, 
-рад у паровима 
-демонстрација 
-метод разговора 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
 

- Не постоји посебан уџбеник. 
 
Литература за реализацију програма: 

- часописи, интернет 
- хамер папир, фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови А4 формата бели и у 

боји, ЦД,ДВД; новинске илустрације; Интернет.  
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Одрживост 
животне средине и 
утицај човека 

Септем
бар, 

октоба
р 

6 

5 2  

2. Одговоран однос 
према одрживости 
животне средине 

Новем
бар, 

децемб
ар,  

10 

6 4  

3. Одговоран однос 
према здрављу 

Јануар, 
фебруа

р,  
5 

1 3 1 

4. Одогворан однос 
према 
животињама 

Март, 
април 7 

4 3  

5. Одговоран однос 
према 
разноврсности 
животног света 

Мај, 
јун 7 

3 3 1 

УКУПНО: 36 19 15 2 
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Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Допунска настава  
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  
 

предмет Српски језик 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Творба речи 1 
2. Гласови 1 
3. Гласовне промене 1 
4. Правопис 1 
5. Придевске заменице 1 
6. Служба речи у реченици 1 
7. Глаголски облици 1 
8. Реченице (комуникативне и предикатске) 1 
9. Стилске вежбе 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 
 

предмет ГЕОГРАФИЈА 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

1. УВОД 0 

2. 
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
- Воде на Земљи 
- Биљни и животињски свет на Земљи 

2 

3. СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ 2 

4. ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 1 

5. 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 
- Опште географске одлике Европе 
- Јужна Европа 
- Средња Европа 
- Западна Европа 
- Северна Европа 
- Источна Европа 

5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 10 
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предмет Физика 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Кретање 2 
2. Сила 2 
3. Мерење 2 
4. Маса и густина 2 
5. Притисак 2 
6. Кретање 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 12 
 

 

предмет Француски језик       

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Увежбавање читања 1 
2. Моја породица (ужа и шира) 1 
3. Присвојни придеви 1 
4. Мој град 1 
5. Моја соба 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 5 
 
 
 

предмет Енглески језик 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. My life 2 
2. The future 1 
3. Times and places 2 
4. London 1 
5. Experiences 2 
6. Problems 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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предмет Математика 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

1. Сабирање целих бројева 4 
2. Одузимање целих бројева 4 
3. Троугао 2 
4. Површина четвороугла 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 12 
 
 
 

предмет Биологија 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Увод у зоологију 5 
2. Праживотиње 5 
3. Царство животиња 8 
4. Угроженост и заштита животиња 8 
5. Увод у еволуцију живог света 10 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 
 
 
 

предмет Ликовна култура 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Композиција 6 
2. Људска фигура 6 
3. Портрет 6 
4. Тема по слободном избору 6 
5. Слободно компоновање 6 
6. Перспектива 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Додатна настава 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д O Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  
 
 

предмет Српски језик 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1.  Творба речи – специфичности и недоумице 1 
2. Гласовне промене - рад на примерима и одступањима 1 

3.  Разликовање именичких и придевских заменица и њихова граматичка 
функција у одабраном тексту 1 

4. Рад на тестовима са такмичења из српског језика 1 
5. Тумачење књижевног дела по избору ученика 1 
6. Правопис - неке језичке недоумице 1 
7. Глаголски облици – рад на одабраним књижевним текстовима 1 
8. Обнављање и ширење знања о падежима 1 
9. Избор и коментарисање текстова из дечјих часописа 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 
 
 

предмет Географија 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

1. УВОД 0 

2. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

- Воде на Земљи 

- Биљни и животињски свет на Земљи 

3 

3. СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ 1 

4. ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 1 

5. 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 
- Опште географске одлике Европе 
- Јужна Европа 
- Средња Европа 
- Западна Европа 
- Северна Европа 
- Источна Европа 

5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 10 
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предмет Физика 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Кретање 2 
2. Сила 2 
3. Мерење 2 
4. Маса и густина 2 
5. Притисак 2 
6. Кретање 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 12 
 
 
 
 

предмет Француски језик       

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Писмено изражавање доживљаја у прошлости  1 
2. Разликовање употребе имперфекта и перфекта 1 

3. Увежбавање перфекта са глаголом ETRE (глаголи кретања и повратни 
глаголи) 1 

4. Питања и одговори у прошлом времену 1 
5. Описивање своје породице и окружења, сналажење у простору 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 5 
 

 
 

Предмет Енглески језик 

Разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. My life 2 
2. The future 1 
3. Times and places 2 
4. London 1 
5. Experiences 2 
6. Problems 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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предмет Математика 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

1. Цели бројеви 2 
2. Троугао 2 
3. Четвороугао 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 6 
 
 
 

предмет Биологија 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Увод у зоологију 3 
2. Праживотиње 5 
3. Царство животиња 10 
4. Угроженост и заштита животиња 10 
5. Увод у еволуцију живог света 8 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 

 
 

предмет Ликовна култура 

разред VI 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Линија 6 
2. Геометријски облици 6 
3. Простор 6 
4. Трећа димензија 6 
5. Перспектива 6 
6. Портрет 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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С Е Д М И      Р А З Р Е Д 
А. ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: 
Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 
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 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 наставе српског језика: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе српског језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе српског 
језика буду у пуној мери реализовани 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује 
- описмењавање ученика на темељима ортопеских 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 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 самостално 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 функционалних појмова из књижевности, позоришне и 
филмске уметности 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног 
идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других 
уметничких остварења 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује 
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- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и 
телевизији 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, 

језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.) 
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности 

и других моралних вредности 
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 

људима. 
 
Оперативни задаци: 

- систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама 
променљивих речи о значењу и употреби падежа, о врстама глагола 

- систематизација и проширивање знања 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 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 тексту 
- информативно читање и упућивање ученика у читање "с оловком у руци" (подвлачење, 

обележавање, записивање). 
 

Корелација: 
Са свим наставним предметима 
           
 Начин остваривања програма: 
Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност 
активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске 
целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом 
ових метода. 
У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у 
разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране 
Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о 
критеријумима на основу којих су оцењивани. 
ЈЕЗИК (граматика, правопис и ортоепија) 
У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију 
стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка 
правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје 
само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као комуникативна 
јединица (са становишта њене функције у комуникацији). 
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Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и 
тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван 
контекста у којем се остварује њена функција. 
Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а конкретизација 
нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима, назначена је 
описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, 
разликовање, информативно, употреба, обнављање, систематизација и другима. Указивањем 
на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим настојањима да ученике не 
оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе. 
Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о 
њима. 
Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне јединице. Не 
само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике треба у сваком 
разреду уводити у програмом предвиђене стандардне акценатске норме а сталним вежбањем, 
по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да чују правилно 
акцентовану реч, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују стандардни 
акценат од свога акцента. 
Правопис се савлађује путем систематских вежбања, елементарних и сложених, која се 
организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике 
врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником (школско 
издање). 
Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: артикулацију гласова, јачину, висину и 
дужину, акценат речи, темпо, ритам, реченичну интонацију и паузе. 
Артикулационе вежбе односе се на правилан изговор гласова: - ч, - ћ, - џ, - ђ, - х, као и - е 
(често отворено). Ученици с неправилним изговором -р, -с, -з упућују се логопеду. Гласови се 
најпре вежбају појединачно, а онда у говорном ланцу, у тексту. 
Ортоепске вежбе, обично краће и чешће, изводе се не само у оквиру наставе језика него и 
наставе читања и језичке културе. Треба указивати на правилност у говору, али и на логичност 
и јасност. 
Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у 
новим говорним ситуацијама проистиче из програмских захтева, али су у великој мери 
условљене конкретном ситуацијом у одељењу - говорним одступањима од књижевног језика, 
колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се садржај 
вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења говора и писања 
ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за правилно 
комуницирање савременим књижевним српским језиком. 
У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили 
својом функционалношћу: 

- подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика 
- сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности 
- заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним својствима 

и стилским функцијама језичких појава 
- уважавање ситуационе условљености језичких појава 
- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста 
- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава 
- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика 
- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању 
- што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава 
- неговање примењеног знања и умења 
- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом 
- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања 
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- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама 
- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава 
- коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава. 

У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају 
ученикову мисаону инертност, а развијају радозналост и самосталност ученика, што појачава 
њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. Наведена усмерења наставног рада 
подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и уметничку праксу, односно за 
одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену језичку појаву 
на изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и 
нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста, 
постају мртви модели, подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то 
спречава свесну активност ученика и ствара погодну основу за њихову мисаону инертност. 
Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених језичких 
појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним 
својствима, комуникативним и стилским функцијама, што подразумева занемаривање 
формалних и споредних обележја проучаваних језичких појава. 
У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким околностима које 
су условиле њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и говорне ситуације 
у којима се одређена језичка појава природно јавља и испољава. Текстови би требало да буду 
познати ученицима, а ако пак нису, треба их прочитати и о њима разговарати са ученицима. 
Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често води преко 
доживљавања и схватања уметничког текста, што ће бити довољно јак подстицај за 
наставника да што чешће упућује ученике да откривају стилску функцију (изражајност) 
језичких појава. То ће допринети развијању ученикове радозналости за језик, јер уметничка 
доживљавања чине граматичко градиво конкретнијим, лакшим и применљивијим. Кад 
ученицима постане приступачна стилска (изражајна, експресивна) функција језичке појаве, 
прихватају је као стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан пут да знања о 
језику брже прелазе у умења, да се на тај начин доприноси бољем писменом и усменом 
изражавању, али и успешнијој анализи књижевних текстова. 
Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских вежбања, 
односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања 
морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и утврђивања 
знања. 
Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег језика треба 
што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно неговати више 
облике знања и умења - применљивост и стваралаштво. У настојањима да се у наставној 
пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој погодној прилици знања из 
граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и популарног), чиме се оно 
уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и практичне примене. 
Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике посебно 
се постиже неговањем правописних и стилских вежби. 
Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са 
комуникативним говором. Један од изразито функционалних поступака у настави граматике 
јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу 
граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као 
свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и 
занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка испољавања. 
Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да поставља 
ученицима, да их спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или писати како у 
изазовним приликама говорно реагују. 
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Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а завршавају 
сазнавањем, резимирањем и применом одређеног градива, у савременом методичком 
приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и затварају више пута током 
наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева учестало спајање индукције и дедукције, 
анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских обавештења и практичне обуке. 
Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља применити у 
наставној обради програмских јединица из језика и које омогућују да сваки целовит сазнајни 
пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, добије своју посебну структуру. 
Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих методичких 
радњи: 
- коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и објашњава 
одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научнопопуларни и 
публицистички текстови, а и примери из писмених радова ученика 
- коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних ситуација 
- подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима 
- утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који непосредно 
доприносе бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе примери из познатог 
текста.) 
- упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, уочавају 
примере језичке појаве која је предмет сазнавања 
- најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену јеичку 
појаву истраживачки сагледају 
- сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене, изражајних 
могућности...) 
- сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово упоређивање, 
описивање и класификовање 
- илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа 
- дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости и 
правилности 
- препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у 
примерима које наводе сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање) 
- утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у школи и код 
куће). 
Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у сукцесивној 
и синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на коме се 
разматра одређена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример, добро је да текст на 
коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке вежбе буду 
предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити обавезна етапа 
наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неспорна. 
Паралелно и здружено у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције: 
запажање, упоређивање, закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових примера. 
То значи да часови на којима се изучава граматичко градиво немају одељене етапе, односно 
јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је видљивији прелаз између индуктивног и 
дедуктивног начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и увежбавања. 
КЊИЖЕВНОСТ 
Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, 
информативних), представља изузетно одговоран наставни задатак. Управо на овом ступњу 
школовања стичу се основна и врло значајна знања, умења и навике од којих ће у доброј мери 
зависити не само ученичка књижевна култура, већ и његова општа култура на којој се темељи 
укупно образовање сваког школованог човека. 
Лeктира 
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Укинута је непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако извори за обраду 
текстова из лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени узраст и сва остала 
приступачна литература. 
Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима - лирика, епика, драма, 
да би се кроз све програме могла пратити одговарајућа и разложна пропорција и имати увид у 
то. Подела је извршена према основној разлици везаној за стих и прозу. Лектира је обогаћена 
избором научнопопуларних и информативних текстова. 
Текстови из лектире представљају програмску окосницу. Наставник има начелну могућност да 
понуђене текстове прилагођава конкретним наставним потребама, али је обавезан и на 
слободан избор из наше народне усмене књижевности и тзв. некњижевних текстова - према 
програмским захтевима. 
Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на 
одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења текста у 
зависности од сложености његове структуре, повезивање и груписање са одговарајућим 
садржајима из других предметних подручја - граматике, правописа и језичке културе и сл.). 
Наставнику је дата могућност и допунског избора дела у складу са наставним потребама и 
интересовањима конкретног ђачког колектива са којим остварује програм. 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Овај 
наставни процес, иако је програмски конституисан као посебно подручје, с посебним 
садржајима и облицима рада, мора се преносити како на обраду књижевног текста који је 
најбољи образац изражавања, тако и на некњижевне текстове и на граматику с правописом, 
која нормира правила и дефинише језичке законе. Исто тако, у повратном смеру, обрада 
књижевног текста и рад на граматици и правопису књижевног језика, мора укључивати и 
садржаје за неговање културе усменог и писменог изражавања, јер су својим већим делом том 
циљу и подређени. Рад на богаћењу језичке културе треба да се интегрише са свим видовима 
усмених и писмених облика изражавања. 
У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати у виду заједнички основни 
циљ: развијање језичког мишљења и језичке свести уочавањем језичких законитости, па тек на 
основу такве свести прелазити на нормирање и дефинисање. Отуда језик као средство 
изражавања треба да буде предмет наставне пажње у свим његовим структурама. 
Неопходно је да ученици уоче разлику између говореног и писаног језика. У говорном језику 
реченице су обично краће. Чести недостаци су незавршене и стилски неуређене реченице и 
употреба поштапалица. 
Настава ће бити очигледнија и ефикаснија ако се користе аудиоснимци (нпр. Звучна читанка) 
и ако се слуша и анализира снимљен говор ученика. 
Лексичке и морфолошке вежбе треба да богате ученичко сазнање о речи као облику, чему 
служе не само конјугација и деклинација, него и систем грађења речи (изведене,сложене и 
сложено-изведене). Вежбе у грађењу изведених речи и сложеница, по угледу на сличне речи у 
обрађеном тексту, треба да утичу на богаћење ученичког речника. 
У старијим разредима лексичко-семантичке вежбе се односе на сложеније садржаје: право и 
пренесено значење речи, синонимију, хомонимију, антонимију, полисемију, архаизме, 
дијалектизме, жаргонизме, позајмљенице, фразеологизме. Треба упућивати ученике на 
служење реченицама: једнојезичним и двојезичним, лингвистичким и енциклопедијским. 
Семантичке вежбе се повезују с морфолошким и синтаксичким вежбама и оне треба да 
развију ученикову свест о одређеној моћи значења речи, на основу чега се једино и може 
развијати способност и вештина изражавања. У млађим разредима те вежбе обухватају 
откривање семантичке вредности акцента, и то искључиво на илустрованим примерима 
(Сунце је село за село хајдмо, селе, на село, итд.). 
Синтаксичке вежбе су, као и морфолошке и семантичке, битнији садржаји језичке културе у 
свим разредима. Тежина захтева, природно, одређује се према узрасту ученика. Те се вежбе 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

могу изводити и пре него што ученик почне да стиче синтаксичке појмове, с тим што се на 
том нивоу у наставном разговору не употребљавају стручни називи. До упознавања првих 
синтаксичких појмова, вежбе у обликовању реченице треба да формирају свест ученика о 
месту и положају појединих реченичних делова у склопу просте реченице. Кад се стекну први 
појмови о простој реченици, и вежбе ће бити конкретније и богатије. Рад на стилистици 
реченице конкретно се наставља до краја основног школовања. Он се састоји како у анализи и 
оцени ученичких реченица из усменог излагања, тако и у анализи и процени реченица у 
њиховим писменим саставима, а нарочито и посебно - у анализи реченица из дела обеју 
лектира и говорног језика. 
Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у 
току разговора. 
Знатан део говорних вежбања има за циљ изграђивање културе усменог изражавања. У низу 
својих задатака (правилност, лакоћа, јасност, једноставност, природност, прецизност, дикција) 
те вежбе треба у највећој мери да приближе учеников говор књижевном изговору. С обзиром 
на велико шаренило и веома приметну дијалекатску разноликост говора ученика, а често и 
наставника, говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз помоћ аудитивних 
наставних средстава) треба да омогући ученику не само неговање правилне дикције него и да 
убрза процес приближавања књижевном изговору. 
У свим облицима неговања језике културе образац или узор треба да добије одговарајуће 
место и његов значај се не сме никако потценити. Смишљено одабран узор, примерен узрасту 
и врсти, треба да буде циљ до којег се стиже уз одговарајуће напоре. И облици усменог, као и 
облици писменог изражавања, у свим врстама и типовима треба да се прикажу ученицима у 
пажљиво одабраним узорцима изражавања. Уколико се једна врста усменог или писменог 
изражавања континуирано понавља из разреда у разред, онда треба у сваком поновљеном 
случају, у истом или следећем разреду, анализом узорка конкретно показати и обим повећаних 
захтева (у садржајном, композиционо-формалном и језичко-стилском погледу). 
Да се узорци не би претворили у клишеа која спутавају ученичку индивидуалност и 
самосталност, време између приказивања узорка и израде одговарајућег писменог задатка 
треба испунити радом на анализи сличних састава. Ови састави могу бити у форми одабраних 
текстова које ученици сами проналазе у својим читанкама или лектири, а обавезно и у форми 
самосталних домаћих писмених или усмених задатака - састава којима се остварује процес 
овладавања одређеним обликом писменог или усменог изражавања. У анализи узорака треба 
обратити пажњу на све елементе конкретне језичке структуре: садржај и композиција састава, 
распоред детаља и изражајност употребљене лексике и стилских поступака. Ниједан школски 
писмени задатак не би требало да се изведе, а да се претходно, на читавом низу смишљено 
програмираних часова, није говорило како о предмету који ће бити тема писменог састава, 
тако и о облику у којем ће та тема бити обрађена. 
Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће допринети самостални рад 
ученика на прикупљању одабраних примера језика и стила. Због тога ученици треба да бележе 
вредне примере: успеле описе, рељефне портрете, правилне реченице, како у погледу 
формалне структуре (распоред њених делова) тако и у погледу лексике и семантике. Овај рад 
треба да оствари два задатка везана непосредно за културу изражавања. Прво, тиме ученик 
организовано индивидуално ради на развијању своје говорне културе и писмености, а друго - 
у обиму своје читалачке пажње развија онај њен значајан квалитет који му омогућује 
непрестано посматрање језика и стила у штиву које чита. 
Подстицање ученика на литерарно стваралаштво, схваћено свакако у ужем и претежно 
образовно-васпитном погледу, треба применити као фронталан рад с целим одељењем, а 
никако као обавезу литерарне секције. Рад у литерарној секцији је слободно опредељење. 
Ученик основне школе, нарочито у млађим разредима, по својој природи увек је спреман на 
креативност, па то треба и подстицати. Усменим и писменим вежбама, кад то потреба 
допушта, наставник ће ученицима показати како настаје стих, како се речи бирају и 
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распоређују да делују ритмично, како се конституише строфа, како се гради портрет, како се 
описује пејзаж или сцена. Уосталом, програм наставе усменог и писменог изражавања 
конципиран је тако да у себи садржи скоро све елементе и уметничког језичког изражавања, 
па би их требало повремено само обједињавати и осмишљавати. Подстицање ученика на 
литерарно стваралаштво у додатном раду и литерарној секцији има богатије садржаје и облике 
и обимније посебне циљеве. Тај рад не треба поистовећивати с подстицањем на литерарно 
стваралаштво у оквиру целог одељења. 
Један од облика рада на развијању и неговању језичке чистоте јесте и развијање свести о 
поплави позајмљеница у нашем језику. Наставник ће, разумљиво, морати да нађе меру у 
објашњавању да сваки језик нужно прихвата и речи пореклом из грчког и латинског јeзика у 
стручној терминологији. Треба помоћи ученицима у разликовању позајмљеница које су 
добиле "право грађанства" у нашем језику од оних речи које треба енергично гонити из 
говора. Разговори о томе треба да се воде у свакој конкретној прилици, кад се наиђе на 
позајмљеницу у тексту или кад се она појави у говору ученика; исто тако, са ученицима ваља 
смишљено трагати за позајмљеницама у свакодневном говору и разним медијима (штампа, 
радио, телевизија и др.). Записивање домаћих речи, такође, може да буде подесан облик 
неговања језичке чистоте. 

 
Уџбеник за реализацију програма : 

Читанка за седми разред основне школе, Зорица Несторовић и Златко Грушановић, 
KLETT, Београд 2012. године 

Граматика за седми разред основне школе, Весна Ломпар и Наташа Станковић - Шошо, 
KLETT, Београд 2012. године 

Радна свеска за седми разред, Весна Ломпар, KLETT, Београд 2012. године 
 

Литература за реализацију програма: 
Наставна теорија и пракса 3, Зона Мркаљ, KLETT, Београд 2008. године 
Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, ЗУНС, Београд 2005. 

године 
Речник језичких недоумица, Иван Клајн, Чигоја, Београд 2002. године 
Историја српске књижевности, Јован Деретић, НОЛИТ, Београд 1998. године 
Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато Пижурица, Матица 

српска, Нови Сад 2011. године 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

Ред
. 
бро
ј 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова 

по 
теми 

Бројчасова за 

Обра
ду 

Утврђи
вање 

Прове
ру 

1. Два су цвијета у бостану расла септембар 18 7 10 1 
2. Још једна прича о непролазном и 

вечном октобар 17 7 8 2 

3. Ласно ћемо – ако јесмо људи новембар 15 8 6 1 
4. Дан кад сјаше са жарког ата децембар 18 9 7 2 
5. Светогорски дани и ноћи јануар 10 8 2 / 
6. Реченични чланови фебруар 7 2 5 / 
7. Можда се најлепше расте кад ништа 

не приметиш март 18 7 9 2 

8. Само је усправан човек слободан 
човек април 14 8 5 1 

9. Комадић плавог неба окружен 
тешким црним облацима мај 19 11 7 1 

10. Ко чита, тај зна јун 8 4 3 1 
УКУПНО: 144 71 62 11 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА 

 
Циљ наставе: 
Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 
писменост; да се оспособе да решавају проблеме изадатке 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 и разумеју географске објекте, 
појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе; развију 
географску писменост и географски начин мишљења, да развију толерантан стаа према 
различитим народима, њиховим култур ма и начину живота. 
 
 
Задаци наставе:  
Настава географије треба да допринесе: 
-упознавање основних географских одлика своје државе и држава у непосредном окружењу, 
њихових асоцијација и интеграција 
-упознавање комплементарности и регионалних разлика савременог света 
-развијање естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других 
феномена у геопростору 
-изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине 
-развијање националног, европског и светског идентитета 
-развијање толеранције, постојања и припадности мултиетничком, мултијезичком, 
мултикултурном свету 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

-развијање опште културе и образовања 
-оспособљавање за самостално учење и проналажење информација.  
 

Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
-стекну знања о битним природно-географским одликама ваневропских континената, њихових 
регија и појединих држава 
-стекну знања о друштвено-географским одликама ваневропских континената, њихових регија 
и појединих држава 
-се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у 
савременом свету и њиховом доприносу општем развоју и напретку човечанства 
-упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света; 
-разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, 
недостатак хране, воде, енергије, минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови 
и друго) 
-развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, 
мултијезичким и мултикултуралним срединама у свету; 
-упознају различите културе континената, њихових регија и државаи кроз то развијају општу 
културу 
-развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што 
успешније укључе у даље стручно оспособљавање 
-кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално 
коришћење географске карте у стицању нових знања и у свакодневном животу 
 
Корелација: 
Настава географије која се реализује у 7-ом разреду углавном је у корелацији са наставним 
предметима: Познавање природе и друштва, Српски језик, Енглески језик, Ликовна култура; 
Биологија, Историја, Грађанско васпитање, Верска настава. 
Корелација садругим предметима може се остварити на три начина: у виду хоризонталне, 
дијагоналне и вертикалне корелације. Сви наведени начини корелације доприносе 
побољшавању квалитета и структуре наставних садржаја,развијању логичког мишљења, 
функционалног и трајногзнања, остваривању принципа комплексности, односно,стварању 
реалних представа о географској стварности 
 
Начин остваривања програма: 
Садржаји програма наставног предмета географија у седмом разреду основне школе 
обухватају систематско изучавање регионалне географије ваневропских континената, а 
програмску структуру чини осам наставних тема. 
У оквиру регионалне географије ваневропских континената предвиђена је обрада континената 
у целини, што треба да пружи могућност сагледавања општих одлика континената да би се на 
основу њих могле јасније уочите особености њихових регија и појединих држава.Регионална 
географија ваневропских континената значајна је у васпитном и у образовном погледу јер 
пружа широке могућности да ученици упознају различите регије и државе на Земљи, како у 
погледу њихових природниходлика, тако и у погледу становништва, природних богатстава, 
друштвено-економских односа и степена развијености привреде. 
Наставни програм чине наставне целине и теме за које је предложен оријентациони број 
часова, а слобода и креативност наставника се огледа у самосталном планирању и распореду 
типова часова, избору наставних метода, техника, активности, дидактичких средстава и 
помагала. 
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Приликом обраде регија и појединих држава света потребно је истицати разноврсност 
природногеографских одлика (рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет) којима се 
истичу поједине регије као и друштвено-економских одлика(број, размештај становништва, 
структуре, природни прираштај, културно-образовни ниво, миграције ). 
Кроз обраду савремених интеграцијских процеса треба омогућити да ученици схвате 
разгранатост и развојност међусобне политичке, економске, културнопросветне и 
научнотехнолошке сарадње међу државама и организацијама у свету. 
  
Уџбеник за реализацију програма : 
Уџбеник Географија 7, Винко Ковачевић, Сања Топаловић, КЛЕТТ 
 
Литература за реализацију програма: радна свеска, КЛЕТТ; Географски атлас; географске 
читанке, зидне карте континената, неме карте континената; ЦД,ДВД; новинске илустрације; 
Интернет. 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  РАДА 
 
Ред. 

број 

Н. 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализације теме 

(месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. УВОД IX 1 1 / / 

 

2. 
АЗИЈА- опште географске 
одлике 

IX,X,XI 21 13 
6 2 

3. АФРИКА- опште географске 
одлике 

 
XII,I, 14 9 

4 1 

4. СЕВЕРНА АМЕРИКА- опште 
географске одлике 

II,III 12 7 4 1 

5. СРЕДЊА АМЕРИКА - опште 
географске одлике 

III 3 2 1 / 

6. ЈУЖНА АМЕРИКА- опште 
географске одлике 

III,IV 9 5 3 1 

 

7. 
АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА- 
опште географске одлике 

V 6 4 
2 / 

 

8. 
АРКТИК И АНТАРКТИК-  
опште географске одлике 

V,VI 3 2 
1 / 

 

9. 
СВЕТ КАО ЦЕЛИНА VI 2 1 

/ 

 

1 

10. Систематизација градива  
1 / / 1 

УКУПНО: 72 44 21 7 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Циљ  наставе: 
Музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку 
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 музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха;  
- развију музикалност и креативност;  
- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-
образовног рада са ученицима.  
 
Задаци наставе: 
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке 
културе буду у пуној мери реализовани  
- стицање знања о музици различитих епоха  
- развијање способности извођења музике (певање/свирање)  
- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 
разумевање музике  
- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, 
истраживање и стварање музике)  
- даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке 
уметности;  
- стварање школског ансамбала.  
 
Оперативни  задаци : 

- певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција  
- упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и 

класицизма кроз сагледавање друштвене функције музике, видова музицирања, 
карактеристичних жанрова, облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих 
стваралачких личности  

- утврђивање појмова из основа музичке писмености  
- обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце  

обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 – на примерима народних песама)  
 
Корелација: 

− са свим предметима. 
 
 
Начин остваривања програма: 
Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност 
активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске 
целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом 
ових метода. 
У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у 
разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручениох од стране 
Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о 
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критеријумима на основу којих су оцењивани. 
У програму музичке културе за седми разред истакнуто место има стицање знања о музици 
кроз различите епохе. Циљ није увођење садржаја наставе историје музике, већ обрада тема 
значајних за разумевање улоге музике у друштву, упознавање музичких изражајних средстава, 
инструмената, жанрова и облика, као и истакнутих стваралаца и извођача. Ови циљеви се 
остварују кроз слушање музичких дела и активно музицирање (певање и свирање). Основе 
музичке писмености и музичко-теоријски појмови у оваквом приступу планирани су у 
функцији бољег разумевања музике и музичког дела. 
Основни принцип у остваривању циља и задатака треба да буде активно учешће ученика на 
часу. При томе на једном часу треба обухватити различита подручја предвиђена за тај разред и 
комбиновати разне методе у настави. Час посвећен само једном подручју и извођен само 
једном методом не може бити ни користан ни занимљив за ученике, што води ка 
осиромашивању садржаја и смисла предмета.  

 
Настава музичке културе остварује се кроз: 

- упознавање музике различитих епоха и извођење музике;  
- певање, свирање и стицање основа музичке писмености;  
- дечје музичко стваралаштво. 

 
Групним и појединачним певањем или свирањем развија се интересовање ученика да активно 
учествују у музичком животу своје средине. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Музичка култура за седми разред основне школе 
аутори: Мр Александра Паладин и Драгана Михајловић-Бокан 
издавач: Нови Логос, 2011. 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Н А С Т А В Н И К А  

 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализације 

теме (месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. УПОЗНАВАЊЕ 
МУЗИКЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
ЕПОХА 
и ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
(певање и 
свирање) 

Септембар - јун 

 
 

23 

 
 

12 
 

 
 

7 

 
 
4 

2. ОСНОВЕ 
МУЗИЧКЕ 
ПИСМЕНОСТИ 

Септембар - јун 
 

10 
 

6 
 

2 
 
2 

3. СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ Септембар - јун  

3 
 

1 
 

2 
 
/ 

 
УКУПНО: 

 
36 

 
19 

 
11 

 
6 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ФИЗИКА 

Циљ  наставе :  
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. 
 
Оперативни задаци : 
Ученик треба да: 
 - разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су дефинисане 
интензитетом, правцем и смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила...) 
 - користи, на нивоу примене, основне законе механике 
 - Њутнове законе 
 - стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (безтежинско стање) 
 - упозна силу трења  
- разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи 
 - трансформацију енергије у рад и обрнуто  
- на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије) 
 - прави разлику између температуре и топлоте 
 - уме да рукује мерним инструментима 
 - користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине.  
 
Корелација: 
Математика, техничко и информатичко образовање, хемија, свет око нас, природа и друштво 
 
Начин остваривања програма: 
Настава физике остварује се кроз следеће основне облике: 

1.Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе огледе 

2.Решавање квалитативних и квантитативних задатака 

3.Лабораторијске вежбе 
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4.Коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја тема(домаћи задаци, 

читање популарне литературе из историје физике и сл.) 

5.Систематско праћење рада сваког појединачног ученика 

 
Уџбеник за реализацију програма : 
Физика 7- Уџбеника и збирка задатака, КЛЕТТ,   Аутори Марина Радојевић,  Александар Кандић,  

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Лаб. вежбе 

1. Сила и кретање 9,10,11 25 9 14 2 

2. Кретање тела под 

дејством силе теже. 

Сила трења 
12,1 12 4 

 

6 

 

2 

3. Равнотежа тела 1,2,3 11 5 5 1 

4. Механички рад и 

енергија. Снага 3,4,5 15 

 

6 

 

7 2 

5. Топлотне појаве 5,6 9 3 5 1 

УКУПНО: 72 30 33 9 

 
 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

Циљ  наставе :  

Циљ наставе хемије 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 
- развијање функционалне хемијске писмености; 
- разумевање промена и појава у природи на основу стечених знања о хемијским  појмовима, 

теоријама, моделима и законима; 
- оспособљавање ученика за комуницирање коришћењем хемијских термина, хемијских 

симбола, формула и једначина; 
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- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања;  
- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема; 
- развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 
- осамостаљивање ученика за тражење и коришћење релевантних информација у 

различитим изворима (уџбеник, научнопопуларни чланци, Интернет); 
- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и 

рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу;  
- подстицање ученичке радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у 

окружењу и позитивног односа према учењу хемије;   
- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној 

оријентацији. 
 

Задаци наставе: 
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе хемије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе хемије буду у 
пуној мери реализовани; 

- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије;  
- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој 

различитих технологија и развој друштва уопште; 
- омогућавање ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 
- оспособљавање ученика да користе језик хемије као науке: да знају хемијску 

терминологију и да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, 
формула и једначина;  

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и 
њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које 
самостално изводе, и развијати при том аналитичко и критичкo мишљење; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине,  
правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и 
супстанцама;    

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања; 
- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално 

искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема; 
- стварање ситауција у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу; 
- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект 

хемијских промена и његову практичну примену. 
 
Оперативни  задаци : 
 
1.  ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ 
      Ученик треба да: 
– разуме шта је предмет изучавања хемије и како се у хемији долази до сазнања (научни 

метод); 
– схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава појаве и промене у природи; 
– оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске; 
– овлада основним операцијама лабораторијске технике, мерама опрезности, заштите и прве 

помоћи како би самостално изводио једноставне експерименте; 
– организује радно место, припрема и одлаже прибор и други материјал за рад.  
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2.  ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ 
      Ученик треба да: 
– разуме разлику између супстанце и физичког тела, супстанце и физичког поља (разликује 

примере од непримера); 
– разуме разлику између физичких и хемијских својстава супстанце; 
– разуме разлику између физичке и хемијске промене супстанце; 
– препознаје примере физичких и хемијских промена у свакодневном окружењу;  
– зна шта су чисте супстанце; 
– разуме разлику између елемената и једињења; 
– препознаје примере елемената и једињења у свакодневном окружењу; 
– разуме разлику између чистих супстанци и смеша; 
– препознаје примере смеша у свакодневном окружењу; 
– уме да изабере и примени поступак за раздвајање састојака смеше на основу физичких 

својстава супстанци у смеши.  
 
3.  СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ 
      Ученик треба да: 
– зна да је атом најмања честица хемијског елемента; 
– разуме квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола; 
– зна структуру атома, да нуклеони (протони и неутрони) чине језгро, а електрони образују 

електронски омотач; 
– зна односе маса протона, неутрона и електрона; 
– зна релативна наелектрисања протона, неутрона и електрона; 
– зна да се електрони у атому разликују по енергији (енергетски нивои); 
– разуме како су својства елемента и његов положај у периодном систему условљени 

атомским бројем (број протона), односно бројем и распоредом електрона у омотачу; 
– разуме да је маса атома мала и да се из практичних разлога уместо стварне масе атома 

користи релативна атомска маса; 
– зна шта је атомска јединица масе и да је повеже са појмом релативна атомска маса; 
– уме да користи податке дате у таблици периодног система елемената; 
– разуме да су основне честице које изграђују супстанце атоми, молекули и јони; 
– зна шта је јонска и ковалентна веза; 
– разуме како од атома настају јони, како од атома настају молекули, односно разуме 

разлику између атома, јона и молекула; 
– разуме сличности и разлике између атома и јона у броју и врсти субатомских честица; 
– разуме значај валентних електрона и промене на последњем енергетском нивоу при 

стварању хемијске везе; 
– зна шта је валенца елемента и уме да на основу формуле једињења одреди валенцу 

елемената и обрнуто; 
– разуме да је стварна маса молекула мала и уме да на основу хемијске формуле израчуна 

релативну молекулску масу; 
– разуме да хемијска формула једињења са јонском везом представља најмањи целобројни 

однос јона у јонској кристалној решетки; 
– зна да се у хемији користе електронске, структурне и молекулске формуле и разуме 

њихово значење; 
– разуме да својства хемијских једињења зависе од типа хемијске везе; 
– разуме разлику између атомске, јонске и молекулске кристалне решетке.  
 
4.  ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ – РАСТВОРИ 
      Ученик треба да:  
– разуме појам раствора и растворљивости; 
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– разуме начин изражавања квантитативног састава раствора као незасићен, засићен и 
презасићен раствор; 

– разуме изражавање квантитативног састава раствора преко процентне концентрације; 
– уме да израчуна процентну концентрацију раствора; 
– уме да направи раствор одређене процентне концентрације; 
– разликује воду као једињење (чиста супстанца) од примера вода у природи које су смеше 

(изворска, морска, речна, језерска, подземна, минерална вода, атмосферска и отпадна 
вода);  

– разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и полaрном ковалентном везом и зна 
значај воде за живот; 

– зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од загађења. 
5.  ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ИЗРАЧУНАВАЊА 
      Ученик треба да: 
– зна да се хемијским симболима и формулама представљају супстанце, а једначинама 

хемијске промене (реакције); 
– разуме квалитативно и квантитативно значење симбола, формула и једначина хемијских 

реакција; 
– примењује знање о Закону одржања масе при писању једначина хемијских реакција; 
– разуме Закон сталних масених односа; 
– разликује два основна типа хемијских промена: реакције анализе и синтезе; 
– разликује појам масе од појма количине супстанце као и њихове основне јединице; 
– разуме однос масе и количине супстанце; 
– зна на основу формуле да израчуна моларну масу супстанце; 
– зна да хемијским једначинама прикаже једноставне хемијске реакције;  
– зна да на основу хемијске једначине објасни Закон о одржању масе; 
– изводи једноставна израчунавања на основу једначине хемијске реакције - стехиометријска 

израчунавања заснована на масеним и количинским односима; 
– зна да су све промене супстанци праћене променом енергије. 
 
Корелација: 
Биологија, физика, географија, матматика 
 
Начин остваривања програма: 
Садржаји наставе хемије у основној школи организовани су тако да се у седмом разреду уче 
основни појмови опште хемије, а у осмом разреду садржаји неорганске и органске хемије.  
У седмом разреду садржај је организован у оквиру пет тема. У првој теми ученици усвајају 
знања о предмету изучавања хемије, о научном методу како хемичари долазе до сазнања и о 
примени и значају хемије у свакодневном животу за развој технологије и друштва.  
У оквиру друге теме уводе се основни хемијски појмови који се у наредним темама  даље 
развијају.  
Циљ учења треће теме јесте сазнавање које честице изграђују супстанцу, на који начин се оне 
међусобно удружују и уређују и како су својства супстанце условљена њеном структуром.  
У четвртој теми ученици детаљније уче о појму раствора, растворљивости и квантитативном 
изражавању састава раствора, уз функционално повезивање наведених појмова са 
свакодневним животом. Обрада раствора после обраде теме о структури супстанце омогућава 
разумевање процеса растварања на честичном нивоу, зашто се поларне супстанце растварају у 
поларним раставарчима и сл.  
Пета тема обухвата детаљније разматрање хемијских промена, закона по којима се оне 
одвијају и квантитативног аспекта хемијских реакција. Тиме се омогућава овладавање 
квалитативним и квантитативним значењем једначина хемијских реакција. Као модел, могу 
послужити једначине реакције синтезе или анализе бинарних једињења. Критеријум за поделу 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

хемијских реакција на реакције анализе и синтезе после учења о структури супстанце јаснији 
је јер се сложеност супстанци може поредити. У оквиру теме уводи се физичка величина 
количина супстанце и њена јединице мол, а важно је објаснити практични значај ове основне 
физичке величине и њене јединице за планирање хемијских реакција.  
Специфичност учења хемије огледа се у потреби да се хемијски појмови разматрају на три 
нивоа: макро нивоу, микро нивоу и симболичком нивоу. Значајно је планирати ситуације у 
којима се промене, које се макроскопски опажају у огледима тумаче на нивоу честица које 
изграђују супстанцу и то представља помоћу хемијских симбола, формула и хемијских 
једначина. 
Формирање хемијских појмова требало би да буде резултат истраживачког приступа који 
обухвата: прикупљање података посматрањем или мерењем, представљање података на 
структуриран начин (табеларно), уочавање правилности међу подацима, формулисање 
објашњења и извођење закључака. Формирање хемијских појмова увек започињати 
повезивањем са примерима из свакодневног живота, као и са претходним знањем и искуством 
ученика. Такође, због апстрактне природе хемијских појмова, неопходно је да се њихово 
формирање заснује на огледима које демонстрира наставник или их ученици самостално 
изводе. Ако у школи не постоје супстанце предложене у програму за извођење 
демонстрационих огледа и лабораторијских вежби ученика, оне се могу заменити супстанцама 
доступним у продавницама и апотекама. За многе вежбе ученици могу донети различите 
материјале од куће. Да би ученици разумели својства супстанци, условљеност својстава 
структуром супстанце, промене којима супстанце подлежу и законе према којима се промене 
одвијају, њихове активности на часовима треба да буду различите. Активности планирати 
према оперативним задацима, наведеним уз сваку тему, имајући у виду знања и способности 
која се код ученика развијају. Те активности могу бити следеће: 

- посматрање својстава супстанци и промена у огледу које наставник изводи;  
- анализа резултата огледа и њихово повезивање са претходним експерименталним 

искуством и постојећим теоријским знањем; 
- формулисање претпоставки; 
- планирање огледа; 
- извођење огледа уз безбедно руковање лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама; 
- бележење резултата огледа; 
- формулисање објашњења за правилности уочене међу прикупљеним подацима; 
- извођење закључака; 
- дискутовање; 
- претраживање и коришћење различите литературе; 
- претраживање Интернета ради прикупљања информација; 
- припремање извештаја о експерименталном раду; 
- извештавање; 
- прављење наставних средстава; 
- решавање рачунских задатака, при чему се израчунавања могу повезати са 

експерименталним радом итд. 
Приликом планирања часа поћи од оперативних задатака, према њима формулисати циљеве 
часа и изабрати методе које ће на датом садржају на најефикаснији начин омогућити 
ученицима да трајно формирају знања или вештине. То укључује планирање одговарајућих 
задатака, чијим ће испуњавањем највећи број ученика за расположиво време научити дати 
садржај. 
Кроз учење хемије у основној школи сваки ученик треба да формира базичну хемијску 
писменост. Хемијски писмена особа поседује такво знање хемије које јој, потом, обезбеђује 
сагледавање и разумевање животног окружења, функционисање на личном и будућем 
професионалном и друштвеном плану. Она би требало да разуме својства материјала којима је 
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окружена и које користи, да разуме како је употреба материјала одређена њиховим својствима 
и да, према томе, бира одговарајући материјал, као и да безбедно рукује различитим 
супстанцама. Хемијска писменост омогућује критичку процену информација из различитих 
извора и процену поузданости самих извора. Такво знање хемије омогућује, такође, и 
доношење различитих одлука, на пример, од ког произвођача купити одређени производ 
имајући у виду хемијски састав производа, уз критички однос према рекламним кампањама за 
производе.  
Реализовањем наставних садржаја хемије ученици се подстичу на разумевање појава у 
природи и уче како се применом научног метода долази до сазнања у хемији. Такође, веома је 
важно истицати практичан значај тих сазнања у свакодневном животу, за развој технологије и, 
уопште, за развој друштва.  
Ученичка постигнућа пратити на сваком часу и дати прилику ученицима да, применом 
различитих облика и метода утврђивања и проверавања знања, испоље свој напредак у учењу 
хемије. При томе, неопходно је имати у виду да начин проверавања и садржај обухваћен 
проверавањем одређују начин учења ученика, усмеравајући често њихову пажњу само на оне 
делове градива који су проверавањем обухваћени и на ниво знања који се од њих тражи. У 
складу са тим, приликом осмишљавања задатака за испитивање ученичких постигнућа, веома 
је важно утврдити да ли се тим задацима проверава ниво знања прецизиран у оперативним 
задацима и у којој се мери задацима подстиче формирање целовитог знања, односно 
формирање система појмова.   
Проучавањем садржаја наставе хемије ученици развијају и комуникационе способности, 
способности да изнесу идеје, да наводе аргументе, да се оспособљавају за доношење одлука и 
преузимање одговорности. Истраживање у школској лабораторији (хемијском кабинету) као 
начин учења хемије, омогућава и подстиче развој наведених вештина. Ученици у таквим 
ситуацијама развијају способности да формулишу идеју у виду питања/проблема који се може 
истражити, да планирају, да се договарају, размењују знања и искуства, да извештавају о 
урађеном на јасан и структуриран начин. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Хемија  за 7. разред основне школе. Аутори: Ј. Адамов, Н. Макивић, С. Олић, ГЕРУНДИЈУМ 
 
Литература за реализацију програма: 
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне школе.Аутори : Ј. Адамов, Н. 
Макивић, С. Олић, ГЕРУНДИЈУМ 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Лабораториј
ске вежбе Утврђивање 

1. Хемија и њен значај септем
бар 3 1 2 0 

2. Основни хемијски 
појмови 

септ./о
ктобар 14 6 3 5 

3a. Структура супстанце: 
Атом и структура 
атома 

новемб
ар/деце

мбар 
15 7 1 7 

3б. 
Структура супстанце:  
Основне честице које 
изграђују супстанце: 
атоми, молекули, јони 

децемб
ар/ 

јануар/
фебруа

р 

14 7 1 6 

4. Хомогене смеше - 
Раствори март 9 4 3 2 

5. Хемијске реакције и 
израчунавања 

април/
мај/јун 17 7 1 9 

УКУПНО: 72 32 10 30 
 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

 
Циљ  наставе :   
-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 вештиа и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света у 
националном, регионалном, европском и глобалном оквиру, 
-унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом 
друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, иобразлагања 
сопствених ставова, разумевања мултифункционалности, развијање толеранције и културе), 
-оспособљавање за коришћење информационо-комуникационих технологија,  
-развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-
историјске баштине . 
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Задаци наставе: 
- 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 светске 
историје, 
- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости , 
- повезују стечена знања и вештине са садржајима других  наставних предмета. 
 
Оперативни  задаци : 
- разумевање појма „нови век“ и основних одлика тог историјског периода; 
-стицање знања о личностима које су обележиле период од краја 15. века до 1878. године у  
општој и националној историји;-стицање знања о настанку и развоју модерне српске државе 
до 1878. године; 
-упознавање културних и научних достигнућа у периоду новог века; 
-упознавање културних и научних достигнућа Срба у периоду новог века; 
-коришћење историјских карата за период новог века. 
 
Корелација: 
-географија, 
-веронаука 
-српски језик. 
 
Начин остваривања програма: 
-монолошка- дијалошка 
-текст-метода 
-хеуристичка 
-дискусија 
-илустративна 
-демонстативна 
-аналитичка 
-технике учења и памћења према способностима ученика 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Бранка Бечановић, Јелена Јеврић, Звездана Петровић, Историја за 7.разред основне школе, 
Клетт, Београд 
 
Литература за реализацију програма: 
-Група аутора, Историја српског народа, Београд 
-Илија Гарашанин, Начетраније, Београд 
-Радош Љушић, Историја српске државности, Београд 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Н А С Т А В Н И К А  
 

 
Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализац
ије теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. На позорници новог 
века 

октобар 13      7 6 - 

2. Срби од почетка 16. 
до краја 18.века 

децембар 16 8 8                                        - 

3. Револуције и њихов 
допринос 
обликовању 
модерног света 

март 16 
8 8                                  - 

4. Срби у 19.веку јун 27 14 13                                     - 

УКУПНО: 72 37 35 - 

 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ наставе: 
 Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 
Задаци наставе физичког васпитања су:  
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја);  
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални  
рад на њима; 
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и  
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);  
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-
социјалних образаца понашања;  
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 
живота и рада.  
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Оперативни задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 
унапређивање услова школског живота кроз праксу; 
-упознавање школских правила и процедура; 
-разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 
-обучавање техникама групног рада; 
-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 
Корелација: 
Програм физичког  васпитања за седми разред највише је у корелацији са програмом 
наставног предмет изабрани спорт и зато је целисходна сарадња наставника ових предмета. 
 
Начин остваривања програма: 
На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  
- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и 
других елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, 
учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  
- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  
- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 
учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.  
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и 
физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су 2 Завод за 
унапређивање образовања и васпитања саставни део упутства за вредновање и оцењивање 
напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 
праћење. 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Н А С Т А В Н И К А  

 
РБ. 

Нас.те

ме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

Обраду Вежбање Провера 

1. АТЛЕТИКА IX, IV 11 3 6 2 

2. 
ОДБОЈКА 

X, XI, II, III, 

IV 
28 12 

13 3 

 

3. 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ, 

ПОЛИГОН 
XI, XII 16 2 

10 4 

4. ПЛЕС I 4 2 1 1 

5. СТОНИ ТЕНИС II 4 2 2  

6. ПРОВЕРА ФИЗИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ 
V, VI 9 1 

 8 

УКУПНО: 72 22 32 18 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  наставе : 
- Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава 
комуникације;стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим 
језицима и културама ; 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову 
помоћ; 
- подстакне потребу за учењем страних језика; 
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за 
учење језика. 

 
Задаци наставе: 

− развије позитивна осећања према језику који учи; 
− описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим 

ситуацијама;  
− именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују. 
− ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са 

говорницима других језика 
− стимулише машту, креативност и радозналост; 
− олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 
− препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 

уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика; 
− разликује језик који учи од других језика; 
− развија способност и навику слушања са разумевањем. 

 
Оперативни  задаци :            
Разумевање говора  
На крају седмог разреда, ученик треба да:  
- разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и друго;  
- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до осам реченица, које наставник исказује 
природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже 
искључиво језичку грађу обрађену током петог и шестог разреда;  
- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком;  
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством 
и са активностима на часу.  
Разумевање писаног текста  
Ученик треба да:  
- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног 
читања;  
- даље упознаје правила графије и ортографије;  
- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима;  
- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (око 70 
речи);  
- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или 
догађајем (ко, шта, где, када...).  
 Усмено изражавање  
Ученик треба да:  
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује 
ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;  
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- ступи у дијалог и у оквиру шест - седам реплика, постављањем и одговарањем на питања, 
води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог и 
шестог разреда;  
- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица 
представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног 
текста, или опише слику, лице, предмет, животињу и ситуацију;  
- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације.  
  Интеракција  
Ученик треба да:  
- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном 
ситуацијом;  
- поставља једноставна питања и одговара на њих;  
- изражава допадање или недопадање;  
- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.);  
- тражи разјашњења када нешто не разуме. 

 
Корелација: 
српски језик, географија, историја, биологија, техничко образовање, ликовна култура, музичка 
култура.  
 
Начин остваривања програма: 
Циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 
ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери;  
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  
- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, 
васпитне и социјализирајуће елементе;  
- битно је значење језичке поруке;  
- наставник и даље ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности 
исказа;  
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор 
није изворни говорник;  
- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 
индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора 
(интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више 
сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, 
поступком и циљем;  
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  
-усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;  
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- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;  
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;  
- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних 
материјала;  
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан;  
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 
ученике на студиозни и истраживачки рад;  
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто;  
Технике (активности)  
Током часа се препоручује динамично смењивање техника / активности које не би требало да 
трају дуже од 15 минута.  
1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди 
али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.).  
2. Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације 
итд.)  
3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или 
родитеље и сл.)  
4. Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, 
додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 
хронологију и сл.)  
Игре примерене узрасту  
Певање у групи  
Класирање и упореёивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације... )  
8. Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти  
9. Цртање по диктату, израда сликовног речника  
10. "Превођење" исказа у гест и геста у исказ  
11. Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом 
или пак именовање наслова  
12. Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са путовања, 
рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације)  
13. Разумевање писаног језика:  
- уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, 
глаголско време, лице... )  
14. Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 
ликовни израз.  
15. Писмено изражавање:  
- повезивање гласова и групе слова  
- замењивање речи цртежом или сликом  
- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 
укрштене речи, и слично)  
- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама Завод за унапреёивање 
образовања и васпитања  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

- попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис или сл, налепнице за 
кофер)  
- писање честитки и разгледница  
- писање краћих текстова  
Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто 
тако оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану 
активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се 
обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност 
наставе. Оцењивање се спроводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради 
јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Елементи за проверу и оцењивање:  
- разумевање говора  
- разумевање краћег писаног текста  
- усмено изражавање  
- писмено изражавање  
- усвојеност лексичких садржаја  
- усвојеност граматичких структура  
- правопис  
- залагање на часу  
- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
“Project 4“, Tom Hutchinson 
 
Литература за реализацију програма: уџбеник и радна свеска, аудио CD 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
 
 

Ред. 
број 
Н. 
Теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Introduction Септембар 4 0 3 1 
2. Past and present Септембар, 

октобар 8 3.5 3.5 1 

3. Fame and fortune Октобар, 
новембар 9 3.4 4.5 1 

4. The first written test Новембар 3 0 2 1 
5. Health and safety Децембар 9 4 4 1 
6. Christmas and New 

Year Децембар 1 0.5 0.5 0 

7. Heroes Јануар, 
фебруар 10 4 5 1 

8. Our environment Март, април 10 4 5 1 
9. Easter Април 1 0.5 0.5 0 
10. The second written test Aприл, мај 3 0 2 1 

   11. Relationships Мај, јун  10 4 5 1 
УКУПНО: 72     
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 Н А С Т А В Н И  П Р Е Д М Е Т :  М А Т Е М А Т И К А  
 
Циљ наставе: 
Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 
jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 
образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвоје елементарна 
математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву; 
да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању  разноврсних 
задатака из животне праксе, да представља основу за успешно настављање математичког 
образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, 
формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
 
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 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. 

  
Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 
- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена 
- умеју да одреде приближну вредност броја √a (a ε Q, a > 0) на бројевној правој одређене 
дужима које представљају такву меру 
- упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број) 
- умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне 
трансформације ових израза (назначене у програму) 
- упознају правоугли координатни систем и његову примену 
- добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене 
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- знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријскихфигура у 
којима се може уочити правоугли троугао 
- познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне 
многоуглове (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница) и да цртају друге правилне многоуглове рачунајући 
централни угао и преносећи га угломером 
- знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у 
одговарајућим задацима 
- схвате појам размере дужи и својства пропорције 
- умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке 
- користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у оквиру 
изучаваних садржаја). 
 
Корелација 
Програм математике за седми разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмета физика и зато је  целисходна сарадња ових наставника. 

 
Начин остваривања програма: 
Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност 
активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске 
целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом 
ових метода. У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају 
примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација 
препоручених од  
стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици 
информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 
Реални бројеви  - Увести појам квадрата рационалног броја  p/q и илустровати га површином 
квадрата. Инсистирати на томе да је  (p/q)²>0  и када је  (p/q)<0. Тема реални бројеви наставља 
се представљањем мерних бројева дужи на бројевној правој. Цртање дужи чији је мерни број 
дати рационалан број. Пример дужи чији мерни број није рационалан; нпр. отвара се питање 
колики је мерни број странице квадрата чија је површина 2 и доказује (Аристотелов доказ) да 
тај број није рационалан. За такве бројеве кажемо да су ирационални, а онда за рационалне и 
ирационалне користимо заједнички назив реални бројеви. Као резултат претходног, ученици 
долазе до сазнања о узајамно једнозначној вези између тачака на правој с једне, и реалних 
бројева с друге стране.Саопштити ученицима да рационални бројеви имају коначан или 
периодичан децималан запис, и на основу тога видети да ирационални бројеви морају имати 
бесконачан и непериодичан децимални запис. На конкретном примеру показати како се долази 
до приближних рационалних вредности за нпр. √2, уобичајеним поступком: одговарајући  
одсечак бројевне праве с целобројним крајевима поделити на десет једнаких делова (дати 
геометријску конструкцију дељења дужи на једнаке делове) и тај поступак узастопно 
понављати. Тачка која представља тај ирационални број увек остаје унутар једног од 
добијених интервала. Крајеви интервала су означени децималним разломцима за које се каже 
да су приближне вредности тог ирационалног броја. За грешку која се тако чини треба 
говорити да је мања од једног целог, једног десетог, једног стотог итд. и никакву другу причу 
о грешкама при заокругљивању не треба укључивати. Кад се горњи поступак дељења 
интервала замисли да се неограничено наставља, настају децимални разломци са 
неограниченим бројем децимала који ће представљати изабрани ирационални број. 
Напоменути да рачунање са реалним бројевима иде по истим правилима које ученици знају да 
важе у пољу рационалних бројева. 
Питагорина теорема - Ова теорема изражава једну значајну везу страница правоуглог  
троугла и има широке примене у рачунским и конструктивним задацима, па јој треба 
посветити одговарајућу пажњу (познавање формулације, једноставнијег доказа и разумевање 
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суштине Питагорине теореме). Треба постићи увежбаност у њеној примени код разних фигура 
у којима се појављује правоугли троугао. Такође треба ученике увежбати да неке троуглове с 
целобројним страницама (на пример 3,4,5 и 5,12,13) препознају као правоугле. Корисно је 
навести и неке примере практичне примене (рецимо да провере да ли су два суседна зида 
просторије ортогонална или да помоћу конопца са  чворовима на 3. 7. и 12. метру исцртају на 
тлу прав угао). Ученици такође треба да науче да конструишу тачке бројевне праве које 
одговарају бројевима √2, √3, √5... 
Цели и рационални алгебарски изрази - Основни циљ ове теме јесте да се код учени-ка 
изгради  навика (на основу познавања својстава степена) да успешно врше идентичне 
трансформације полиномијалних израза (полинома). Реализација ове теме започиње се даљом 
изградњом појма степена: упознавање степена чији је изложилац конкретан природан број и 
операција са таквим степенима, с примерима примене у физици и другим областима. После 
тога се може прећи на упознавање појма алгебарског израза, уз израчунавање вредности 
једноставнијих израза. Међу алгебарским изразима посебно се обрађују полиноми (при чему 
се моном третира као посебан случај полинома).Рачунске операције с полиномима (у сређеном 
облику), односно идентичне трансформације збира и производа полинома врше се на основу 
познатих закона рачунских операција с бројевима (а то је случај и с било којим изразима). Од 
осталих идентичних трансформација полинома обрадити само растављање на чиниоце 
полинома типа аx + bx, а2-b2, а2+ 2аb + b2; при томе је битно да се на конкретним примерима 
види сврха тих трансформација. Растављање на чиниоце може се искористити и за решавање 
једначина  
облика аx2+ bx = 0 и x2- c2= 0 . 
Многоугао - Полазећи од раније стечених знања о појединим геометријским фигурама 
(област, изломљена линија, конвексна област, троугао, четвороугао), многоугао треба 
дефинисати као део равни ограничен многоугаоном линијом. Треба обрадити зависност збира 
углова и броја дијагонала ма ког многоугла од броја његових страница, па зависност међу 
елементима правилног многоугла, као и његову симетрију. Осим конструкција неких 
правилних многоуглова (са 3, 4, 6, 8, 12 страница), могу се цртати и други правилни 
многоуглови (са 7, 9, 10, ... страница) уз коришћење угломера. При томе треба јасно 
разликовати конструкцију од приближног цртања. 
Зависне величине и њихово графичко представљање - Координатни систем, коорди-нате 
тачке и растојање две тачке изражено преко њихових координата. Примери зависних величина 
(време и температура, време пуњења базена водом и дубина воде, итд.) и њихово графичко 
представљање. Читање својстава с графика. За две променљиве величине  х и  у дефинисати 
директну (и обрнуту) пропорционалност везом  у = kх (х·у = k, х ≠ 0 и у ≠ 0).  
Пропорција  - својство и решавање по једном непознатом члану. Представљање директне 
пропорционалности и график зависности величина х и у везаних условом у = kх. Не уводи се 
општи појам функције, али може се говорити о линеарној функцији (у поменутом посебном 
случају). Директну пропорционалност везивати за размере на географским картама и 
рачунање стварног растојања. 
Круг - Осим увођења појмова централног и периферијског угла круга и уочавања и 
доказивања њиховог односа, централна тема треба да буде одређивање обима и површине 
круга. То треба започети кроз практичне аспекте проблема (пут који пређе точак, ...). Добро је 
да се експерименталним путем осети, односно констатује, сталност односа обима и пречника 
круга, уз увођење броја p и информативно упознавање ученика с његовом (ирационалном) 
природом. По обради обима и површине круга извести обрасце за дужину кружног лука, 
површину кружног исечка и површину кружног прстена. 
У практичним израчунавањима за π не треба увек узимати приближну вредност 3,14, него 
повремено радити и с другим приближним вредностима (3,142; 3,1427; 22/7 или мање тачним 
3,1). Унети информацију о броју познатих децимала за број π и навести његову приближну 
вредност са, рецимо, 10 децимала. 
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Сличност - Два низа реалних бројева ,  а, b, c... и a`, b`, c`, ... су пропорционални ако је 
a/a`=b/b`=c/c`,...  Троуглови са једнаким угловима се дефинишу као слични. Код сличних 
троуглова аналогне странице су пропорционалне (без доказа). Примене: сторија о Талесу и 
фараону, одређивање висине дрвета мерењем углова и дужине његове сенке, мерење  
растојања до неприступачних места, итд.Ставови сличности и њихова примена остају за осми 
разред. 
 
Уџбеник за реализацију програма: 
Уџбеник за седми разред основне школе, ГЕРУНДИЈУМ 
Збирка задатака за седми разред основне школе, ГЕРУНДИЈУМ 
 
 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А
С Т И  

Време 
реализа
ције 
теме 
(месец
и) 

Број 
часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Реални бројеви септем
бар 16 7 8 1 

2. Питагорина 
теорема 

септем
бар,окт
обар 

18 
6 10 2 

3. Степеновање октоба
р,нове
мбар 

14 
5 8 1 

4. Многоугао новемб
ар,деце
мбар 

15 
6 7 2 

5. Полиноми децемб
ар-
март 

32 
13 18 1 

6. Зависне величине 
и њихово 
графичко 
представљање 

април 21 

7 12 2 

7. Круг април,
мај 16 6 9 1 

8. Сличност јун 12 5 5 2 
УКУПНО: 144 55 77 12 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 

Циљ  наставе : Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних 
садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег организма, развијају 
здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља. 
 
Задаци наставе: 
– схватање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства; 
–  развијање свести о властитом пореклу и положају у природи; 
– разумевање еволутивног положаја човека; 
– упознавање грађе и функционисања организма, усвајање одређене хигијенске навике, 
стицање одговорности за лично здравље и здравље других људи; 
– схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање 
норми понашања које обезбеђују хумане односе међу људима; 
– стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање. 
 
Оперативни  задаци : 
– научити основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и 
еволутивни положај човека данас; 
– стећи знања о грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у организам 
као целину; 
– упознати основну грађу и улогу коже; 
– упознати облик и грађу костију и мишића; 
– упознати грађу и функцију нервног система и чула; 
– упознати грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним 
системом; 
– упознати грађу и функцију система органа за варење; 
– упознати грађу и функцију система органа за дисање; 
– упознати грађу и функцију система органа за циркулацију; 
– упознати грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет материја; 
– упознати грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном сазревању 
човека и биолошку регулацију процеса везаних за пол; 
– упознати најчешћа обољења и повреде органских система човека; 
– научити основна правила пружања прве помоћи; 
– развијати неопходне хигијенске навике; 
– схватити значај здравствене културе и репродуктивног здравља; 
– схватити значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и 
последице њеног нарушавања. 
 
Корелација: 
Довођење садржаја наставне јединице у везу са другим садржајем у предмету, осталим 
наставним предметима и животном стварношћу. 
 
Начин остваривања програма: 
Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност 
активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске 
целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом 
ових метода. У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају 
примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација 
препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су 
ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. Избор и 
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систематизација програмских садржаја биологије резултат су захтева времена и најновијих 
достигнућа у биологији, а примерени су узрасту ученика и њиховом психо- физичком развоју. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
-Биологија 7- Др Имре Кризманић, Зорица Лазић, Албина Холод, НОВИ ЛОГОС 
 
Литература за реализацију програма: 
-Биологија 7- радна свеска, Др Имре Кризманић, Зорица Лазић, Албина Холод, НОВИ ЛОГОС 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. ПОРЕКЛО И 
РАЗВОЈ ЉУДСКЕ 
ВРСТЕ 

септем
бар 6 

5 2 1 

2. ГРАЂА 
ЧОВЕЧИЈЕГ 
ТЕЛА 

Октобар, 
новембр

а, 
децемба

р, 
јануар, 

фебруар, 
март, 
април 

61 

31 9 19 

3. РЕПРОДУКТИВН
О ЗДРАВЉЕ 

Мај, 
јун 5 4 1 - 

УКУПНО: 72 40 12 20 
 
 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ  наставе :  
Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 
уметничку 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 подстиче и развија 
ученичко – стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењима 
друштва и карактером овог наставног предмета .  

 
Задаци наставе: 
Задаци образовно васпитног рада у настави ликовне културе , састоје се у развијању 
ученикове способности за : опажање свих ликовних елемената , ликовни стваралачки рад , за 
употребу разлишитих ликовних медија , развијање естетских критеријума , упознавање 
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ликовних уметничких дела у оквиру лултурне баштине , и за савремеан кретања свог и других 
народа , визуелну перцепцију и аперцепцију , креативно мишљење , оплемењивање животног 
и радног простора , активно стваралачко суделовање у културном и уметничком деловању 
средине , активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине 
завичаја и домовине , неговање укупних људских достигнућа , еманципација личности 
ученика . 
 
Оперативни  задаци :  
Ученици треба да прошире искуства у ликовном изражавању и развију ликовно естески 
сензибилитет за арабеску , пропорције , композицију и простор , обједињавање игре , покрета 
и звука , упознају основне елементе ликовне организације и припреме за самаостално и 
колективно преобликовање околине и простора , да се оспособе да повезују ликовни рад са 
литерарним , сценским изразом звуком и покретом , упознају вредности споменика културе и 
културну баштину завичаја . 
 
Корелација: Техничко и информатичко образовање, српски језик, биологија 
 
Начин остваривања програма: Фронтални индивидуални монолошко-дијалошка метода и 
практичан рад 
 
Уџбеник за реализацију програма : Уџбеник за 7. Разред, aутор Сања Филиповић, издавач 
КЛЕТТ 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. АРАБЕСКА Септембар 

октобаар 4 
1 1 2 

2. ПРОПОРЦИЈЕ Новембар 

Децембар 4 
1 1 2 

3. КОМПОЗИЦИЈА И 
ПРОСТОР 

Јануар 

Фебруар 20 
8 8 4 

4. ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 
ИГРЕ,ПОКРЕТА И 
ЗВУКА 

Март 

Април 6 
 

2 
 
2 

 
2 

5. ФОТОГРАФИЈА Мај,Јун 2 1 1  
УКУПНО: 36 13 13 10 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ  наставе :  
– стицање основног техничког и информатичког образовања, 
– стицање базичне jeзичке, техничке и информатичке писмености, 
– стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање за њихову 
примену у учењу, раду и свакодневном животу, 
– схватање законитости природних и техничких наука, 
– упознавање са техничко-технолошки развијеним окружењем, 
– развијање техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада, 
 – схватање улоге информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у различитим струкама и 
областима живота, 
  – упознавање рада на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених програма, 
као и њихово коришћење у свакодневном животу, 
– упознавање рада на рачунару с готовим програмима, 
 – развијање психомоторних способности, 
– развијање стваралачког и критичког мишљења, 
  – развијање способности практичног стварања, односно реализација сопствене идеје, према 
сопственом плану, чиме се афирмишу креативност и оригиналност, 
– схватање важности примене науке у техници, технологији и другим облицима 
друштвенокорисног рада, 
  – савладавање основних принципа руковања различитим средствима рада, објектима технике и 
управљања технолошким процесима, 
– развијање прецизности у раду, упорности и истрајности приликом решавања задатака, 
– стицање радних навика и оспособљавање за сарадњу и тимски рад, 
– стицање знања за коришћење мерних инструмената, 
– упознавање са основним особинама материјала и правилан избор материјала приликом 
израде модела или макете, 
– упознавање графичке комуникације (коришћење техничке терминологије), 
– препознавање природних ресурса и њихове ограничености у коришћењу, 
– упознавање с мерама заштите и потребе за обновом и унапређењем  живот- ног 
окружења. 
 
Задаци наставе: 
Ученици треба да: 
– комуницирају на језику технике (користе стручну терминологију и израђују 
технички цртеж – основним прибором и рачунаром), 
– на основу физичких, хемијских и технолошких својстава, одаберу одговарајући 
материјал  (метал, легуру, неметал и погонски материјал)  за модел или упо- 
требно средство, 
– препознају елементе (компоненте)  из области машинства и да их компонују у 
једноставније  функционалне  целине (графички и кроз моделе или употре- бне 
предмете), 
– разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија,         
– правилно употребљавају стандардни прибор, алат и машине при обликовању елемената за 
моделе и употребна средства, 
 – одређују адекватне везе између елемената (завртањ, закивак...), 
– препознају природне ресурсе, њихову ограниченост у коришћењу, 
– прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском претварачу, 
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– одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), 
– одаберу једноставнији програм за управљање рачунаром, 
– знају мере заштите и потребе за обнову и унапређивање животног окружења, 
– на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања и знања, 
правилно одаберу своју будућу професију. 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
-комуницирају на језику технике (користе стручну терминологију и израђују технички цртеж  
основним прибором и рачунаром) 
-користе рачунар у прикупљању информација као и у њиховој обради и презентацији 
-служе мерним инструментима за мерење дужине, углова, масе, силе; 
-на основу физичких, хемијских и технолошких својстава одаберу одговарајући  
материјал (метал, легуру, неметал и погонски материјал) за модел или употребно средство 
-препознају елементе (компоненте) из области машинства и да их компонују у  
једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе или употребне предмете) 
-примењују одговарајуће поступке обраде материјала кроз алгоритам 
-разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија 
-правилно употребљавају стандардни прибор, алат и машине при обликовању елемената за 
моделе и употребна средства 
-одређују адекватне везе између елемената (завртањ, закивак, ...) 
-препознају природне ресурсе, њихову ограниченост у коришћењу 
-прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском претварачу 
-одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 
-одаберу једноставнији програм за управљање рачунаром 
-примењују мере и средства за личну заштиту при раду 
-знају мере заштите и потребе за обнову и унапређивање животног окружења на основу знања 
о врстама делатности и сагледавања својих интересовања и знања,  
- правилно одаберу своју будућу професију 
 
Корелација: 

- Информатика и рачунарство 
- Физика 
- Историја 
- Хемија 

 
Начин остваривања програма: 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност 
активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске 
целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом 
ових метода. У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају 
примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација 
препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су 
ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 
Увод у машинску техникуима задатак да уведе и заинтересује ученике за нову техничку 
област машинство. Увођење у машинство остварити обрадом основних појмова из области 
машина и механизама и њихових задатака. На основу знања из претходних разреда о 
ресурсима увести ученике у основе трансформације материје и енергије, пренос и 
трансформација оптерећења икретања. 
Техничко цртање у машинству 
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-у оквиру техничког цртања проширивати знања са ортогоналним пројектовањем и 
просторним приказивањем објеката, затим специфичностима у области машинства (техничка 
документација у машинству ортогонална пројекција, котирање, пресеци, и упрошћавање, 
просторно приказивање).Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском 
моделовању посебно у приступу развоја техничког стваралаштва  
-Од идеје до реализације 
.Информатичка технологија  
-област која остварује континуитет информатичке писмености с циљем да ученици науче да 
користе рачунар зацртање и израду презентација. Посебан аспект употребе рачунара и 
периферних уређаја је у функцији управљања техничким системима и процесима (интерфејс -
систем веза са рачунаром). У ту сврху се са рачунаром повезује интерфејс а користе се готови 
програми (софтвер) за управљање. Ову наставну тему треба повезати са темом роботика. У 
практичним вежбамакористити рад са конструкторима на бази интерфејс -технологије, 
односно моделе управљани рачунаром. У оним школама у којима се реализује изборна настава 
из информатике и рачунарства треба остварити корелацију како се не би наставни садржаји 
преклапали. 
Материјали 
-проширити знања о техничким материјалима које су ученици стекли у претходним 
разредима. Акценат је на машинским материјалима: метали, легуре, композити, неметали, 
погонски материјали. Упознати ученике са својствима метала и легура (испитивање тврдоће, 
чврстоће и др.) који се најчешће користе у машинству. Остварити везу са хемијом тако што 
треба ускладити времеи обим реализације у оба наставна предмета.  
Мерење и контрола  
-ова наставна јединица се надовезује на наставне садржаје из физике из претходног разреда. За 
техничко и информатичко образовање посебно је важно да упознају мерење и мерна средства: 
дужине, угла, масе, силе и момента, размеравање иобележавање на металу. Ученици треба да 
науче да рукују помичним мерилом, микрометром, калибрима и угаоником. 
Технологија обраде материјала- 
ова наставна тема се ослања на наставне садржаје из претходних разреда. У току реализације 
треба указати на принципе обраде метала са и без скидања струготине, разлике у обради 
метала у односу на друге материјале, као и спајање металних делова. Осим ручне обраде уз 
одговарајуће мултимедијалне софтвере обрадити производне машине -принцип рада, састав, 
коришћење.Није 
предвиђено да ученици раде на обради тешко обрадивих материјала. Посебно обратити пажњу 
на мере заштите на раду. 
Машине и механизми-представља комплексну област која обухвата: основне појмове и 
принципе рада машина и механизама, елементе машина и механизама, елементе за везу, 
елементе за пренос снаге и кретања, специјалне елементи. Обрада ових елементарних појмова 
представља основу за следеће садржаје у оквиру ове теме тј. подсистеме саобраћајних машина 
и уређаја: машине спољашњег (бицикл, аутомобил, железничка возила, -принцип рада, састав, 
коришћење. Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу да схвате међусобне 
односе погонских и преносних елемената у саобраћајним средствима. 
Роботикаје област која треба да интегрише наставне садржаје других области као што су 
информатичка технологија, машине и механизме, енергетику, технологију обраде материјала. 
Ученици треба да упознају врсте робота, намену, конструкција (механика, погон и управљање) 
итд. За реализацију ове теме треба користити адекватне мултимедијалне презентације. 
Посебно јепогодно организовати моделовање робота из конструкторских комплета и 
коришћењеинтерфејса. 
Енергетика-ученици треба да упознају принципе рада енергетских преображајника, изворе, 
коришћење и трансформацију енергије. Упознати ученике са развојем погонских машина -
мотора, као и врстама: хидраулични, пнеуматски, топлотни (цилиндри, турбине, парне машине 
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и турбине, четворотактни бензинскимотор, дизел мотор и остали мотори). Детаљније обрадити 
принципе рада и делове СУС мотора. При реализацији по могућности користити делове 
мотора, моделе и аудиовизуелне медије, односно мултимедију. 
Конструкторско моделовање-Модули 
-реализација модула је заснована на примени конструкторских елемената и самосталној 
изради неких делова конструкције на основу пројекта. Ученици се могу определити по 
сопственом избору за различите модуле: конструкција модела машина и механизама, 
интерфејс технологија, роботик 
а, рад на рачунару и др. Реализацијом модула остварује се диференцијација и 
индивидуализација ученика према способностима, интересовању и полу. Ученици приступају 
реализацији модула израдом пројектакоји садржи алгоритам од идеје до реализације 
. У изради техничке документације за пројекат могу се користити једноставни бесплатни 
програми за техничко цртање. Програм техничког и информатичког образовања се ослања на 
досадашња искуства у наставној пракси и на постојећу реалност, а има за циљ, поред 
модернизације предмета  
рационализацију наставе и растерећење ученика, тако да је програм еволутивне природе. 
Промене у програму техничког и информатичког образовања ће се уводити по етапама. 
Реализација претходне етапе је услов за прелазак на следећу.Наставни програм је 
модуларногтипа. Модулипредстављају програмске целине који омогућују ученицима 
креативну слободу; омогућавају индивидуализацију наставе и диференцијацију према 
способностима, полу и интересовањима ученика, могућностима школе, наставника и 
потребама животне средине. У приступу је избегнута дистрибуција наставних садржаја према 
врсти материјала који се обрађују.  
Тако, обрада материјала постаје средство а не циљ у настави техничког и информатичког 
образовања.Повезаност теорије и праксе постигнуто је кроз јединство теоријских садржаја, 
радионичких и лабораторијских вежби које у реализацији треба да се преплићу и допуњују, а 
функционално обезбеђују корелацију са сродним садржајима из наставних предмета: физике, 
математике, биологије, хемије и др.За успешно остваривање садржаја програма, односно циља 
и задатака наставе, неопходно је организовати наставу у складу са следећим захтевима: 
-уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван  
начин, чиме се подстиче њихово интересовање за техничко стваралаштво 
-омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе  
сопствена техничка решења и да се доказују у раду 
-наставне садржаје треба остваривати на спојеним часовима, блок од два часа,-с обзиром да је 
настава техничког образовања (техничког и информатичког образовања) теоријско -
практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем подељеним на две групе, 
односно са највише 20 ученика 
-ученицима треба обезбедити да на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно -
технолошка знања и да се навикавају на правилну примену техничких средстава и 
технолошких поступака 
-не инсистирати на учењу и запамћивању података, мање значајних чињеница и сличних 
теоријских садржаја 
-ради што успешније корелације одговарајућих наставних садржаја, усклађивања 
терминологије, научног осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, умења и 
навика неопходна је стална сарадња са наставницима физике, математике, хемије, биологије и 
ликовне културе и др. 
-приликом конкретизације појединих садржаја програма, нарочито упознавања нових и 
савремених технологија, у обзир треба узимати специфичности средине и усклађивати их са 
њеним потребама.  
Васпитно-образовни циљеви су идентични за све школе. Међутим, модули омогућавају 
различите начине за постизање тих циљева. За њихову реализацију потребно је поступно 
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уводити ученике у алгоритме конструкторског моделовања при изради сопственог пројектакао 
израза слободног избора идеја, материјала, поступка и др. Алгоритмизоватинаставу значи 
одредити прецизан систем правила и упутстава по којима ће се обављати све наставникове и 
ученикове активности, да би се најсигурније и најбрже дошло до постављених циљева.За 
сваку програмску целину -модулпостоји одређен оквир (циљ и задаци), а наставни садржаји се 
реализују као модули активности, реализацијом пројекта кога израђује сваки ученик према 
личном опредељењу и избору. Пројекаттреба да садржи идеју(намену, изглед), 
материјал(избор), скицу, технички цртеж, план редоследа и поступака обраде и потребног 
алата и прибора 
. У пројект се може укључити и више ученика уколико је рад сложенији, односно ако се 
ученици за такав вид сарадње одлуче. На избор модула активности може утицати и 
опремљеност радионица -кабинета алатом и материјалом.  
Модули садржаја ће се примењивати у следећој етапи развоја наставе техничког и 
информатичког образовања, када се у потпуности испуне услови за њихову примену.Посете 
музејима технике,сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати 
увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничкихдостигнућа, 
савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје 
одговарајући услови, ученицима треба приказивати наставне филмове односно видео 
секвенце, као и мултимедијалне програме у којима је заступљена ова 
проблематика.Ученицима се не задају домаћи задаци, већ све садржаје програма -знање, 
умења и вештине треба да усвоје на часовима редовне наставе и коришћењем одобреног 
уџбеника, радне свеске и дидактичког материјала.У складу са прихваћеном концепцијом 
пројектовати етапни развој и набавку наставних средстава и дидактичког материјала. 
С обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, као 
и психофизичких могућности ученика у појединим фазама, у настави техничког и 
информатичког образовања се, по правилу користе сви постојећи облици рада, који су иначе 
заступљени у осталим наставним предметима: фронтални, групни, рад у паровима и 
индивидуални рад. Фронтални облик  
рада примењује се најчешће зато што је економичан у припремању и одржавању часова и 
ученицима обезбеђује поступност, систематичност као и лакше праћење и контролисање рада 
и резултата рада ученика. Међутим, у настави техничког и информатичког образовања треба 
водити рачуна и о слабим странама фронталног облика рада као што је спутавање 
иницијативности и самосталности у раду, немогућност ангажовања свих ученика у раду, 
појединци не могу да задовоље своје склоности и развију своје способности темпом који им 
одговара.Групни облик рада се чешће користи у настави техничког и информатичког 
образовања, а посебно у реализацији наставних садржаја као што су: упознавање принципа и 
начина функционисања појединих справа, уређаја, апарата, машина и сл. Приликом њиховог 
расклапања и склапања; проучавање појединих технолошких процеса; примена практичних 
знања, умења и вештина и др. 
Индивидуални облику настави техничког и информатичког образовања има посебну улогу у 
реализацији модула и конструкторског моделовања. Израда пројекта захтева од наставника 
индивидуални рад са сваким учеником тако да им омогући рад у складу са својим 
способностима, склоностима и интересовањима. Овај облик рада се примењује када ученици 
постигну одређена знања, умења и вештине и извесно искуство које могу примењивати у 
самосталном раду приреализацији "пројекта".Избор методазависи од циља и задатака 
наставног часа, опремљености кабинета наставним средствима и изабраног облика 
рада.Ученике оцењиватипрема резултатима које постижу у усвајању наставних садржаја, 
узимајући у обзир и све њихове активности значајне у овој настави (уредност, 
систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.). Не треба одвојено 
оцењивати теоријска и практична знања, нити примењивати класично пропитивање ученика, 
већ изводити оцене на основу сталног праћења рада ученика.Очекивани резултати који треба 
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да се постигну наведеним начином реализације предмета су специфицирани у односу на сваки 
разред: 
У VII разреду ученик треба да: 
-уме да примењује техничке цртеже и да на цртежу представи једноставан предмет у 
ортогоналној пројекцији; 
-зна називе основних елемената машина и њихову намену и примену; 
-уме да прикаже своју идеју скицом и техничким цртежом; 
-да познаје конвенционалне и алтернативне облике енергије, рационално је користи; 
-уме да користи рачунар у решавању једноставнијих проблема у обради текста, цртежа,  
за управљање на бази интерфејса. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Техничко и информатичко образовање 7, уџбеник за седми разред основне школе, КЛЕТТ, 
Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић 
 
Литература за реализацију програма: 
Техничко и информатичко образовање 7, радна свеска за седми разред основне 
школе, КЛЕТТ 
Друго:  Телевизија, интернет, стручни часописи 
 

ГОДИШЊИ   ПЛАН   РАДА 

Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 
часова  

по 
теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Вежбе 

1. УВОД У МАШИНСКУ 
ТЕХНИКУ  

2 2   

2. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У 
МАШИНСТВУ  

8 5  3 

3. ИНФОРМАТИЧКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ  

14 4  10 

4. МАТЕРИЈАЛИ  2 2   
5. МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА  

2 1  1 
6. ТЕХНОЛОГИЈА 

ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА  4 3 1  

7. МАШИНЕ И 
МЕХАНИЗМИ  16 10 2 4 

8. РОБОТИКА  
2 1  1 

9. ЕНЕРГЕТИКА  6 5 1  
10. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ-
МОДУЛИ  16 

2  14 

УКУПНО: 72 35 4 33 
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Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Верска настава (Православни Катихизис) 
 
Циљ  наставе: 
Циљ Верске наставе у седмом разреду јесте да се код ученика изгради свест о томе да је 
носилац постојања природе личност; да је личност израз заједнице слободе са другом 
личношћу; да је Црква у својој литургијској пројави икона начина постојања Свете Тројице, 
односно постојање човека као личности – као иконе Божије. Да бисе ово постигло, потребно је 
најпре детаљно изложити православно учење о Богу као Светој Тројици, а затим и саму 
структуру Литургије.  
 
Задаци наставе: 
Ученици треба да: 
- Запазе да природа не постоји без личности; 
- Науче да личност у Богу претходи у онтолошком смислу; 
- Уоче да у створеном свету људска природа претходи човеку као личности у онтолошком 
смислу;  
- запазе да се код створених бића,  тј код 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 показивања Св. Тројице у Православној и 
римокатоличкој традицији. 
 
Оперативни  задаци : 
Упознавање ученика са планом и програмом, ученици треба да запазе да природа не постоји 
без личности, спознаја да Божанска природа не постоји безлично, већ као конкретне 
личности:Отац,Син и Св.Дух, запажање да једна Божанска природа постоји цела, нераздељива 
у свакој од три личности, Запажање да је слобода Божија онтолошка, и да се изражава само 
као љубав према другој личности, ученици треба да буду свесни да је човек икона (слика) 
Божија, овим се показује да је човек икона Божија и да се Бог не среће другачије осим преко 
човека у Литургијском догађају, треба указати ученицима да се Св. Тројица овде пројављује 
преко људи и њихових служби које они пројављују у односу један према другом, запажање 
разлике између иконографског приказивања Св. Тројице у православној и римокатоличкој 
традицији. 
 
Начин остваривања програма: 
Коришћење монолошке, дијалошке, демонстративне методе, рад на тексту Светог Писма, 
проучавање технике иконописања Православне Цркве, организована посета Православне 
Цркве, рад у групама и у пару, приказ ПП презентација. 
Уџбеник за реализацију програма : 
Радна свеска за Веронауку, Седми разред  ОШ – Принтекс, Ваљево 
 
Литература за реализацију програма: 
Православни Катихизис за 7 разред ОШ– Епископ Игњатије Мидић, ЗУНС Београд. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
Ред. 
број 
Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализаци

је теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Увод Септемба
р 1 / 1 / 

2. Бог у кога хришћани 
верују јесте Св. 
Тројица; Отац, Син и 
Св. Дух  

Септемба
р 3 

 
2 

 
1 

 
 
/ 

3. Отац, Син и Свети Дух 
су три вечне, конкретне 
личности 

Септемба
р, 

Октобар 
3 

2 1 / 

4. Св. Тројица је један Бог 
(нераздељивост 
Божанске природе ) 

Октобар 4 
 

2 
 
2 

 
/ 

5. Узрок Божијег 
постојања је Отац 
(библијска, и друга 
сведочанства) 

Новембар 4 

 
3 

 
1 

 
/ 

6. Бог Отац изражава своје 
слободно постојање као 
љубав према Сину и Св. 
Духу 

Децембар, 
Јануар 3 

 
2 

 
1 

 
/ 

7. Хришћанска онтологија 
(биће као заједница 
слободе) 

Јануар, 
Фебруар 2 

 
1 

 
1 

 
/ 

8. Антрополошке 
последице вере у Свету 
Тројицу 

Фебруар 3 
 

2 
 
1 

 
/ 

9. Кроз Литургију се 
пројављује Св. Тројица 
(Отац прима 
Литургијски принос) 

 
Март, 
Април 

 
4 

 
2 

 
2 

 
/ 

10. Крштење и Литургија 
као практично 
исповедање вере у Св. 
Тројицу 

 
Април, 

Мај 

 
4 

 
2 

 
2 

 
/ 

11. Света Тројица у 
православној 
иконографији 

Мај, јун 5 3 2 / 

УКУПНО: 36 21 15 / 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају ставове, 
развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и 
ангажован живот у демократском друштву. 
 
Задатак наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности да кроз. 
различите садржаје и облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и  
задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског 
васпитања буду у пуној мери  
реализовани.  
 
Оперативни задаци: 
Ученици треба да: 
-разумеју значења кључних појмова који се односе на грађанина, државуи власт 
-схвате историјски развој грађанских права и слобода 
-се упознају са карактеристикама одговорног и активног грађанина 
-разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву 
-разумеју однос између грађанских права појединца и општег добра 
-се упознају са начинима развијања грађанске одговорности 
-разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција 
-буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама;  
-разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници 
-разумеју неопходност постојања власти 
-се упознају са концептом ограничене власти 
-се упознају са институцијом Ђачког парламента 
 
Корелација: 
Програм грађанског васпитања за седми разред највише је у корелацији са програмом 
наставног предмета историја и зато је целисходна сарадња наставника ова два предмета. 
 
Начин остваривања програма: 
Програм седмог разреда наставља развојни правац предмета са фокусом на појмове  
који се односе на друштво као што су политика, држава, власт и грађанин. Ти појмови су  
дати кроз историјски контекст са намером да ученици схвате како је текао развој грађанских 
права и слобода. То је потребно да би се разумело пуно значење демократије и  
карактеристика одговорног и активног грађанина савременог друштва. За ученике је посебно 
важно да разумеју своје место и улогу у демократском друштву и да се оснаже да активно 
учествују у друштвеном животу заједница којима припадају. Ученик каограђанин, са својим 
правима, обавезама и одговорностима треба да постане свестан да се његово понашање и 
одлуке не тичу само њега, већ и других људи. 
Начини и методе реализације овог програма су исти они који су већ коришћени у  
оквиру овог предмета, али се уводе и сложенији начини рада који прате развојне  
карактеристике ученика седмог разреда. Дискусија, аргументовање, дебата, анализа случаја, 
поређење и покретање иницијативе су начинина који се најбоље могу реализовати садржаји 
овог програма. Кроз изборни предмет грађанско васпитање и даље се негује и развија процес 
сазнавања кроз активно учење, односно кроз пуну партиципацију ученика, учење од других и 
заједно са другима, као и учењеза живот уз коришћење искуства ученика. 
Предвиђене теме програма се могу ефикасније реализовати уз коришћење разноврсног  
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материјала, на чијој припреми могу радити и наставници и ученици. Ти материјали треба да 
буду из различитих извора (књиге, штампа, телевизија, интернет...), актуелни,подстицајни за 
дискусију и критичко читање. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Грађанско васпитање за седми разред основне школе, Министарство просвете, Република 
Србија. 
 
Литература за реализацију програма:  
Уџбеници из историје за основну школу, фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови 
А4 формата бели и у боји, ЦД,ДВД; новинске илустрације; Интернет.  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК                                                                     

Циљ  наставе :  
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се 
остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности иметода учења 
страног језика. Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте развијање 
сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 
естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и 
према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег 
језика. Током основног образовања, 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, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања, самостално 
учење истог или другог страног језика. 
 
Задаци наставе страног језика су : 
- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе страног језика сврха,циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног 
језика буду у пуној мери реализовани 
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 
моралних и естетских ставова 
- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији 
- Стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 
- Усвајање основних знања из страног језика, која ће ученику омогућити да се у 
једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са лљудима из других земаља 
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације, у складу са специфичностима 
језика који учи 
- Оспособљавање да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или 
других станих језика, на различите начине и у свим животним околностима. 
Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог 
страног језика поспешује стицанје вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање 
свести о језицком богатству ужег и ширег окружења. 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају 
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 
језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 
 
СТАНДАРДИ 
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
  Ученик  разуме једноставну усмену порукуисказану савременим језиком, не дужу од 4,5 
минута, и то - на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), - на нивоу 
селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи 
на различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација).:     
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 
 Чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове, у складу са познатим темама, 
садржајима и комуникативним функцијама. 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ   
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Исказује,  у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, једноставну усмену поруку, исприча 
лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз помоћ 
наставника. 
ИНТЕРАКЦИЈА  
Остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са 
познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. 
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, пише поруке и кратке текстове. 
ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ   
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције. 
 
Оперативни  задаци :     
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
На крају седмог разреда, ученик треба да :  - разуме изразе и упутства која наставник 
употребљава и прати обична и краћа обавештења;  - разуме кратке дијалоге и монолошка 
излагања до 12 реченица , које исказује природним темпом наставник, други ученици или их 
чује преко звучног материјала, а који садрже искључиво језичку грађу обрађену током петог, 
шестог и седмог разреда; - разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; - разуме 
и реагује на одговарајући начин на краће усмене поруке у вези са личним искуством и са 
активностима на часу. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 
 На крају седмог разреда, ученик треба да : - упозна и, када је у питању позната језичка грађа, 
савлада технике читања у себи и наглас; - даље упознаје правила графије и ортографије; - 
разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима; - разуме смисао краћих 
писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (око 100 речи); - издваја одређене 
информације из краћег, прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем (ко, шта, 
где, када...); - наслути садржај неког информативног текста ако је праћен визуелним додатком. 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ   
На крају седмог разреда ученик треба да : - разговетно изговара гласове, посебно оне којих у 
матерњем језику нема, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и 
читању; - ступи у дијалог и, у оквиру 10 реплика, постављањем и одговарањем на питања, 
води разговор у оквирима комуникативних функцијаи лексике обрађене током петог,  шестог 
и седмог разреда; - монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у 
десетак реченица, представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или 
наративног текста, или опише ситуацију , слику,  лице, предмет или животињу;  
ИНТЕРАКЦИЈА  
На крају седмог разреда, ученик треба да : - реагује, вербално или невербално на упутства или 
постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; - поставља једноставна питања и 
одговара на њих; - изражава допадање или недопадање, нуди и прихвата понуду, позив или 
извињење; - учествује на заједничким активностима и комуникацији на часу ( у пару, групи 
...); - тражи објашњење када нешто не разуме; остварује једноставну интеракцију уз стално 
понављање и поновно формулисање исказа и врши корекције. 
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
На крају седмог разреда, ученик треба да : - даље упознаје правила графије, ортографије и 
интерпункције ; - пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог 
визуелног подстицаја ( биографије, краће описе догађаја из свакодневног живота); - пише 
пригодне честитке, поруке и електронска писма, користећи модел; - одговара на једноставна 
питања ( ко, шта, где ) која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или њега лично; - 
прави спискове са различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току 
дана...). 
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ЗНАЊА О ЈЕЗИКУНа крају седмог разреда, ученик треба да : - препознаје шта је ново научио; 
- схвата значај познавања језика; - увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија 
стечених учењем првог ( енглеског ) страног језика; - користи језик у складу са нивоом 
формалности комуникативне ситуације (нпр. Форме учтивости); - разуме везу између 
сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 
  
KOMУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ: 

- Представљање себе и других 
- Поздрављање 
- Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева... 
- Разумевање и давање једноставних упутстава и команди 
- Постављање и одговарање на питања 
- Молбе и изрази захвалности 
- Примање и давање позива за учешће у игри, долазак на журку... 
- Изражавање допадања/недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Исказивање просторних односа ивеличина 
- Давање/тражење информација о себи/другом 

      -     Тражење и давање обавештења  
      -     Описивање лица и предмета 
      -     Изражавање забране и реаговање на исту 
      -     Изражавање припадања и поседовања 

- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 
-  Исказивање извињења и оправдања 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења, осим ако ученици на 
њима не инсистирају. 
Ученици треба да разумеју и користе : 

1. Презентативе и њихове допуне c'est/ce sont/ce n'est pas/ce ne sont pas; voici/voila, il y a/il 
n'y a pas (de/d') 

2. Средства за наглашавање реченичних делова c'est....qui / c'est....que   
3. Средства која указују на лице : наглашене личне заменице после предлога ( On peut 

aller chez moi. ), после позитивног императива (Donne-moi ce crayon.) 
4. Актуализаторе именице : a) вредности одређеног члана – генерализација Les enfants 

aiment les jeux video, - спецификација La prof de maths aime Madonna et Adele;  б) 
изостављање члана – натписи, спискови, врсте производа, испред именица у позицији 
атрибутаElle est medecin.  в) демонстративне заменице  celui-la/celle-ci....г) посесивне 
заменице  le mien. La tienne.... д) квантификаторе  un peu de/beaucoup de; pas assez 
de/assez de/trop de. 

5. Модалитете реченице – негацију (инфинитива) Ne pas prler pendant la classe.  – 
интерогацију  : упитну морфему  n'est-ce pas? , инверзију (рецептивно)   Vuolez-vous 
essayer? 

6. Парцијално, директно и индиректно питање  Quand est-ce qu'on part? Il demande quand 
on part. 

7. Средства за исказивање просторних односа – прилошки и други изрази par terre/au 
milieu/au centre/dehors/dedans; - прилошке заменице EN , Y 

8. Квалификацију – место придева petit/grand/jeune/gros/gentil/beau/joli/long/bon/mauvais ; -
промена значења неких придева у зависности од места Un grand homme/un homme grand   
Unhomme brave/un brave homme 
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9. Средства за исказивање временских односа – предлози dans, depuis израз il y a: Je pars 
dans trois jours. On est ici depuis longtemps. Inous sommes arrives il y a deux jours; - 
исказивање симултаности и будућности у прошлости. 

10. Глаголска времена и начине – индикатив (утврђивање градива из шестог разреда): 
презент, сложени перфекат,имперфекат, футур први, блиски футур, прогресивни 
презент, блиска прошлост;                                             презент кондиционала                                                                                                                                 
императив     рецептивно, ради разумевања, облици простог перфекта (треће лице 
једнине и множине)                  

11. Средства за исказивање погодбе  Si tu as le temps, viens chez moi. On ira voir le match si 
tu finis tes devoirs. 

 
Корелација:  
Српски језик, енглески језик, математика, музичка култура, физичко васпитање, ликовна 
култура, географија, биологија, информатика. 
 
НAЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА :  
Toком остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност 
активних и интерактивних метода наставе/учења,те кроз све програмске целине доследно 
осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода. 
У настави користити,  најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у 
разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација, а приликом оцењивања 
обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих се оцењују. 
 Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Применом овог приступа у 
настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 
следећи ставови : 
- француски језик се употребљава у учионоци у добро осмишљеним контекстима, занимљивим 
за ученике, у пријатној, опуштеној атмосфери; 
 - говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика, јер наставник мора бити 
сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке, васпитне и 
социјализирајуће елементе; 
 - наставник и даље скреће пажњу и упућује ученике на значај граматичке прецизности исказа;  
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није 
изворни говорник; - групно или индивидуално решавање проблема различите тежине, потрага 
за информацијама из различитих извора, а све са јасно одређеним контекстом, поступком и 
циљем,  
- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног 
односа;  
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја, ученике третира као 
одговорне, креативне и активне учеснике у реализацији наставе;  
- уџбеници јесу извор активности, али морају бити праћени употребом аутентичних 
материјала;  
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другимпредметима и подстиче 
ученике на студиозни и истраживачки рад; 
 - за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто ; 
- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији – рад се спроводи путем групног или индивидуалног решавања 
проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, проспекти, аудио 
материјал), као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним 
условима, са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем. 
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Уџбеник за реализацију програма :  
ET TOI ?  , уџбеник и радна свеска за седми разред основне школе ( трећа година учења ), 
издавачке куће  Klett 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

Ред. 
број 

Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Најзад ! Распуст ! IX 6 4 2  

2. Добро дошли у Француску  
IX,X 

 

4 

 

3 

 

1 

 

3. Путовање кроз Африку 

- прва писмена вежба 

X, 

X 

6 

1 

3 3  

1 

4. Напредујемо XI 4 2 2  

5. Заузимамо се за XI 4 3 1  

6. Припремамо предавање XII 7 4 3  

 Први писмени задатак XII,I 3  2 1 

7. Сва питања са ако I 4 3 1  

8. Имаш добар став II,III 

 

6 

 

4 2  

 

9. Истински зависник од медија 

- друга писмена вежба 
III, 

III 

4 

1 

 

3 

 

 

              1 

 

1 

   10. Хајдемо у музеј ! IV 7 4 3  

   11. Хајдемо у биоскоп ! IV,V 8 4 4  

    Други писмени задатак V 3  2 1 

   12. Од биоскопа до књиге VI 4 2 2  

УКУПНО: 72 39 29 

 

4 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Циљ и задаци наставе .  
Циљ изабраног спорта је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 
Задаци наставе изабраног спорта су:  
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја);  
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални  
рад на њима; 
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и  
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);  
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-
социјалних образаца понашања;  
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 
живота и рада.  
 
Оперативни задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 
унапређивање услова школског живота кроз праксу; 
-упознавање школских правила и процедура; 
-разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 
-обучавање техникама групног рада; 
-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 
Корелација: 
Програм изабраног спорта за седми разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмет физичког васпитања и зато је целисходна сарадња наставника ових предмета. 
 
Начин остваривања програма: 
На свим часовима наставе изабраног спорта, предвиђа се:  
- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и 
других елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, 
учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  
- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  
- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 
учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.    
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и 
физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су 2 Завод за 
унапређивање образовања и васпитања саставни део упутства за вредновање и оцењивање 
напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 
праћење. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

Ред. број 

Н. теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

Обраду Вежбање Провера 

 

1. 
КОШАРКА IX - VI  36 14 

14 8 

 
    

  

УКУПНО: 36 14 14 8 
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В .  И З Б О Р Н И  Н А С Т А В Н И  П Р Е Д М Е Т И  
 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ  наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење 
рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу . 
Задаци наставе: 

• упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске 
делатности ; 

• развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу ; 
• оспособљавање за рад на рачунару 
• подстицање креативног рада на рачунару 

 
Оперативни  задаци : 

• оспособе за примену рачунара у области информација и  комуникација; 
• упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 
• упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 
• упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 
• оспособе за израду  мултимедијалних презентација; 
• оспособе за писање једноставних програма; 
• упознају са основама програма за цртање и графички дизајн; 
• упознају са  образовним софтвером. 

 
Корелација: 
Математика, техничко и информатичко образовање, српски језик, енглески језик, географија, 
историја 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Информатика и рачунарство , уџбеник за седми  разред основне школе- БИГЗ 
 
Аутори 
Никола Клем; Небојша Лазовић 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Н А С Т А В Н И К А  
 

Ред. бр. 
наставне 

теме 

 
Назив наставне теме 

 
Број часова по 

теми 

 
Број часова за 
обраду новог 

градива 

 
Број часова за 

вежбу 

I Интернет 6 3 3 

II Обрада звука 4 2 2 

III Обрада видео записа 6 3 3 

IV Израда презентација 10 3 7 

V Изборни модули(цртање и 
графички дизајн) 

10 5 5 

Укупно 36 16 20 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ДОМАЋИНСТВО 

Циљ  наставе :  
Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у 
формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде 
претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним 
активностима у свакодневном животу 

 
Задаци наставе: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе домаћинства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 
домаћинства буду у пуној мери реализовани  

- развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се 
стиче у породици доживотно утиче на културне потребе, навике и понашања ученика 

- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и 
развијање способности примене стечених знања и умења у областима организације и 
функционисања савремене породице и домаћинства, културе становања, одевања и 
исхране 

- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, 
домаћинства и околине 

- развијање знања о компонентама правилне исхране 
 

Оперативни  задаци : 
Ученик треба да:  
- зна да се исхраном уноси шест главних врста супстанци неопходних људском организму 
(протеини, угљени хидрати, масти и уља, витамини, минерали и вода); - зна о заступљености 
протеина, угљених хидрата, масти и уља, витамина и минерала у намирницама животињског и 
биљног порекла; 
- уме да правилно чува и припрема намирнице тако да се одржи њихова хранљива вредност; 
- планира дневне оброке и саставља јеловнике, у складу са општим принципима правилне 
исхране ; - правилном исхраном доприноси сопственом здравом начину живота; - зна о 
последицама поремећаја у исхрани; 
- формира практична знања и вештине за послуживање хране;  
- формира културне навике приликом узимања хране;  
- негује културу исхране и живота уопште. 
 
Корелација: 
Програм домаћинства  за седми и осми разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмет грађанско васпитање, биологија, чувари природе. 
 
 
Начин остваривања програма: 
Програм треба да омогући ученицима да стекну/унапреде вештине у важним и свакодневним 
активностима у области културе понашања: куповини, комуникацији, исхране, хигијене и 
бонтона. У области куповине мисли се на правилан избор потребних (не сувишних) артикала, 
планирање и правилну расподелу кућног буџета. Информисање о квалитету артикала путем 
информационих и комуникационих технологија, поред тога што омогућава правилан/најбољи 
избор, омогућава и уштеду новца и времена. Такође, примена информационих и 
комуникационих технологија омогућава и успешно планирање и реализацију путовања. Значај 
здраве одржавања редовне хигијене, као и значај здраве исхране. 
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Уџбеник за реализацију програма : 
- Не постоји посебан уџбеник. 

 
Литература за реализацију програма: 

- часописи, интернет 
- хамер папир, фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови А4 формата бели и у 

боји, ЦД,ДВД; новинске илустрације; Интернет.  
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Вежбе  

1. Значај хигијене Септемб
ар , 

октобар 
8 

3 1 4 

2. Здрава исхрана Октобар, 
новемба

р, 
децемба

р 

11 

 
          5 

 
  3 

 
  3 

3. Припремање хране Јануар, 
фебруар, 

март 
13 

 
7 

 
1 

 
1 

4. Бонтон  Април, 
мај, јун 4 3 1 4 

УКУПНО: 36 18 6 12 
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Г .  О Б Л И К  О Б Р А З О В Н О - В А С П И Т Н О Г  Р А Д А  
 

Д о п у н с к а  н а с т а в а  
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  
 
 

предмет Српски језик 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Правопис 1 
2. Врсте речи (именске речи) 1 
3. Синтагме 1 
4. Конгруенција 1 
5. Глаголи; пасив 1 
6. Реченични чланови 1 
7. Независне реченице 1 
8. Напоредни односи 1 
9. Анализа прочитаних књижевних дела 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
предмет Географија 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

УВОД 0 

2. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ 2 

3. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ 2 

4. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ 1 

5. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ 1 

6. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ 
2 

7. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ 1 

8. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АРКТИКА I ANTARKTIKA 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 10 
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предмет Физика 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Сила и кретање 3 
2. Кретање тела под дејством силе теже. Сила трења 3 
3. Равнотежа тела 2 
4. Механички рад и енергија. Снага 2 
5. Топлотне појаве 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 12 
 
 
 

предмет Хемија 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Хемија и њен значај 1 
2. Основни хемијски појмови 3 

3. Структура супстанце 
а) Атом и структура атома 10 

3. Структура супстанце 
б)Основне честице које изграђују супстанце: атоми, молекули, јони 12 

4. Хомогене смеше - Раствори 6 
5. Хемијске реакције и израчунавања 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 

 

предмет Француски језик 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Презент правилних глагола прве групе 1 
2. Увежбавање читања 1 
3. Поређење придева (само PLUS + придев) 1 
4. Грађење прилога и њихова употреба 1 

5. Изражавање својих интересовања уз употребу модалног глагола 
AIMER , само у првом лицу једнине, у потврдном и одричном облику 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 5 
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предмет Енглески језик 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Past and present 2 
2. Fame and fortune 1 
3. Health and safety 2 
4. Heroes 1 
5. Our environment 2 
6. Relationships 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 

 
предмет Математика 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

1. Кореновање 2 

2. Питагорина теорема 4 

3. Степеновање 1 

4. Полиноми 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 8 

 
 

предмет Биологија 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Порекло и развој људске врсте 6 
2. Грађа људског тела 25 
3. Репродуктивно здравље 5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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предмет Ликовна култура 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Композиција 6 
2. Људска фигура 6 
3. Портрет 6 
4. Тема по слободном избору 6 
5. Слободно компоновање 6 
6. Перспектива 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Д о д а т н а  н а с т а в а  
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д O Д А Т Н Е Н А С Т А В Е  

 
 

предмет Српски језик 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Врсте речи – рад на одабраним књижевним текстовима  1 
2. Синтагме 1 

3. Конгруенција – најчешће грешке и пропусти (рад на одабраним 
примерима) 1 

4. Правопис  - неке језичке недоумице 1 
5. Рад на тестовима са такмичења из српског језика 1 

6. 
Комуникативне реченице. Уочавање различитих напоредних односа 
мећу независним реченицама. Разликовање независних и зависних 
реченица у оквиру сложене. 

1 

7. Анализа савременог књижевног дела по избору ученика 1 
8. Коректура и лектура одабраног текста 1 
9. Развијање способности ученика да се квалитетно писмено изражавају 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 
 

предмет Географија 

разред VII 

р.бр. Теме 
 

Број часова за 
тему 

1. УВОД 0 

2. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ 2 

2. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ 2 

3. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ 1 

4. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ 1 

5. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ 2 

6. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ 1 

7. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АРКТИКА I ANTARKTIKA 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 10 
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предмет Физика 
разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

Сила и кретање 3 

2. Кретање тела под дејством силе теже. Сила трења 3 

3. Равнотежа тела 2 

4. Механички рад и енергија. Снага 2 

5. Топлотне појаве 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 12 

 
 
 
 

предмет Хемија 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Хемија и њен значај 1 
2. Основни хемијски појмови 3 

3. Структура супстанце 
а) Атом и структура атома 8 

3. Структура супстанце 
б)Основне честице које изграђују супстанце: атоми, молекули, јони 10 

4. Хомогене смеше - Раствори 8 
5. Хемијске реакције и израчунавања 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 

 

предмет Француски језик 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Писање састава о распусту (употреба прошлих времена) 1 
2. Увежбавање директног и индиректног објекта 1 
3. Кондиционалне реченице - употреба 1 
4. Усмено изношење својих планова 1 
5. Препричавање садржаја разговора/текста 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 5 
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Предмет Енглески језик 

Разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Past and present 2 
2. Fame and fortune 1 
3. Health and safety 2 
4. Heroes 1 
5. Our environment 2 
6. Relationships 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 
 
 

предмет Математика 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

1. Кореновање 2 
2. Питагорина теорема 2 
3. Степени 2 
4. Полиноми 2 
5. Круг 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 10 
 
 

предмет Биологија 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Порекло и развој људске врсте 3 
2. Грађа људског тела 29 
3. Репродуктивно здравље 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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предмет Ликовна култура 

разред VII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Линија 6 
2. Геометријски облици 6 
3. Трећа димензија 6 
4. Перспектива 6 
5. Портрет 6 
6. Простор 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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О С М  И       Р А З Р Е Д 
А. ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ  наставе : 
Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 
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 овладају основним законитостима српског 
књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе 
и оспособе се да тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварењаиз 
српске и светске баштине и савремене уметности 
 
Задаци наставе: 
-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 
српског језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у 
пуној мери реализовани; 
-развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
-описмењавање 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 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 ученици њоме самостално служе као 
извором сазнања; навикавање на самостално коришћењебиблиотеке (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 функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 
-упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета 
на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 
остварења; 
-развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
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-навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и 
телевизији; 
-подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
-подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, 
рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 
-васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 
других моралних вредности; 
-развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 
људима. 
 
Оперативни  задаци : 
-даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног 
језика, дијалектологије; 
-развијање позитивног односа према дијалектима (свом и другима), као и потребе да се усваја, 
негује и развија књижевни језик; 
-даље усвајање ортоепске, ортографске, граматичке, лексичке и стилске норме српског језика; 
-развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног живота; 
развијање осетљивости на манипулацију језиком (нарочито у виду бирократског језика и 
језика реклама); 
-формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела 
приступачних овом узрасту; 
-ситематизација знања о књижевнотеоријским појмовима; 
-овладавање расправом као обликом усменог и писаног изражавања; 
-обнављање и систематизовање знања из свих подручја. 
 
Корелација: 
Са свим осталим предметима. 
 
Начин остваривања програма: 
ЈЕЗИК (граматика, правопис и ортоепија) 
У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију 
стандарднимсрпским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка 
правила и граматичке норме већ и на њихову функцију.  
На пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене 
структуре), већ и као комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији). 
Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и 
тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван 
контекста у којем се остварује њенафункција. У I и II разреду у оквиру вежби слушања, 
говорења, читања и писања ученици запажају  
У одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање–ученицима 
у улози читача и говорника ваља обезбедити место испред одељењског колектива, у одељењу 
створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да критички и објективно 
процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио снимка, ученицима повремено 
треба омогућити да чују своје читање и да се критички осврћу на своје умење. На часовима 
обраде књижевних дела примењиваће се ученичка искуства у изражајном читању, уз стално 
настојање да сви облици говорних активности буду коректни и уверљиви.Читање у себи је 
најпродуктивнији облик стицања знањапа му се у настави поклања посебна пажња. Оно је 
увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици оспособљавају за свакодневно 
стицање информација и за учење. Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале 
облике рада и увек су у функцији свестранијег стицања знања и разумевања не само 
књижевног дела, већ исвих осмишљених текстова.  Примена текст методе у настави 
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подразумева врло ефикасне вежбе за савладавање брзог читања у себи с разумевањем и 
доприноси развијању способности ученика да читају флексибилно, да усклађују брзину 
читања са циљем читања и карактеристикама текста који читају. Квалитет читања у себи 
подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и давањем одговарајућих задатака, а 
потом и обавезним проверавањем разумевања прочитаног текста, односно остварења 
добијених задатака, Информативно, продуктивно и аналитичко читање најуспешније се 
подстичу самосталним истраживачким задацима који се ученицима дају у припремном 
поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и правописа. Тим путем се 
унапређују логика и брзина читања, а нарочито брзина схватања прочитаног текста, чиме се 
ученици оспособљавају за самостално учење. Ученици старијих разреда уводе се у 
информативно читање које је условљено  
брзином и стварно прочитаним текстом. Оно се састоји од брзог тражења информације и 
значења у тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се погледом «пролази» кроз текст и 
чита се на прескок (међунаслови, поднаслови, први редови у одељцима, увод, закључак). При 
вежбању ученика у «летимичном» читању,претходносезадајуодговарајућизадаци(тражење 
одређених информација, података и сл.), а потом проверава квалитет њиховог остварења и 
мери време за  
које су задаци извршени. Информативним читањем ученици се такође оспособљавају да ради 
подсећања, обнављања, меморисања, читају подвучене и на други начин означене делове 
текста приликом ранијег читања «с оловком у руци», које треба систематски спроводити као 
вид припремања ученика за самосталан рад и учење.  
Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан је облик 
рада у развијању говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво говорење 
прозног текста полазна основа и неопходан услов за природно и изражајно казивање стихова. 
Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично увежбава и упоређује говорење 
текстова у прози и стиху. Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, 
дескрипција, дијалог, монолог), лирске песме разних врста и одломци из епских песама. Успех 
изражајног казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања текста.  
Ако се механички учи, као што понекад бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин 
казивања. Зато је посебан задатак наставника да ученике навикне на осмишљено и 
интерпретативно учење текста напамет. Током вежбања треба створити услове да казивање 
тече «очи у очи», да говорник посматра лице слушалаца и да с публиком успоставља 
емоционални контакт. Максимална пажња се посвећује свим вредностима и изражајним 
могућностима говорног језика, посебно–природном говорниковом ставу, поузданом 
преношењу информација и сугестивном казивању.  
Тумачење текста од III до VIII разреда 
Са обрадом текста почиње се после успешног интерпретативног читања наглас и читања у 
себи. Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и вишепута, све док не изазове 
одговарајуће доживљаје и утиске који су неопходни за даље упознавање и проучавање текста. 
Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у целини, или његових одломака, обавезно 
ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе. При обради текста примењиваће се у 
већој мери јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. Значајне појединости, 
елементарне слике, експресивна места и стилско-језички поступци неће се посматрати као 
усамљене вредности, већ их треба сагледавати као фунционалне делове виших целина и 
тумачити у природном садејству с другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу приступа 
се као сложеном и непоновљивом организму у коме је све условљено узрочно-последичним 
везама, подстакнуто животним искуством и уобличено стваралачком маштом. Ученике треба 
ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније 
доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, 
истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према произвољним оценама и 
закључцима. Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у основној школи, 
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поготову у млађим разредима, у начелу предтеоријскои да није условљено познавањем 
стручне терминологије. То, међутим, нимало не смета да и обичан «разговор о штиву» у 
млађим разредима буде стручно заснован и изведен са пуно инвентивности и истраживачке 
радозналости. Вредније је пројектовање ученика поводом неке уметничке слике и њено 
интензивно доживљавање и конкретизовање у учениковој машти него само сазнање да та 
слика формално спада у ред метафора, персонификација или поређења. Зато се још од првог 
разреда ученици навикавају да слободно испољавају своје утиске, осећања, асоцијације и 
мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког језика. У свим разредима 
обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских питањакоја су 
подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. На тај начин стимулисаће се ученичка 
радозналост, свесна активност и истраживачка делатност, свестраније ће се упознати дело и 
пружати могућност за афирмацију ученика у радном процесу. Многи текстови, а поготову 
одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и вишеструку. 
Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-историјске оквире, давање неопходних 
података о писцу и настанку дела, као и обавештења о битним садржајима који претходе 
одломку –свесу то услови без којих се у бројним случајевима текст не може интензивно 
доживети и правилно схватити. Зато прототипску и психолошку реалност, из које потичу 
тематска грађа, мотиви, ликови и дубљи подстицаји за стварање, треба дати у пригодном виду 
и у оном обиму који је неопходан за потпуније доживљавање и поузданије тумачење. 
Методика наставекњижевности већ неколико деценија, теоријски и практично, развија и 
стално усавршаванаставников и учеников истраживачки, проналазачки, стваралачки и 
сатворачкиоднос према књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи не предајеине 
учи, већ чита, усваја, у њој се уживаи о њој расправља.То су путеви да настава књижевности 
шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и стваралачке способности ученика, 
критичко мишљење и уметнички укус, појачава и култивише литерарни, језички и животни 
сензибилитет.  
Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности 
подразумеваактивну улогу ученика у наставном процесу. У савременој настави књижевности 
ученик не сме бити пасивни слушалац који ће у одређеном тренутку репродуковати «научено 
градиво», односно наставникова предавања, већ активни субјекат који истраживачки, 
стваралачки и сатворачки учествује у проучавању књижевноуметничких остварења. 
Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе; пре часа, у току 
часа и после часа. У свим етапама ученик се мора систематски навикавати да у току читања и 
проучавања дела самосталнорешава бројна питања и задатке, који ће га у пуној мери 
емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му задовољство и побудити истраживачку 
радозналост. Такви задаци биће најмоћнија мотивација за рад што је основни услов да се 
остваре предвиђени интерпретативни домети. Наставник ваља да постави задатке који ће 
ученика подстицати да уочава, открива, истражује, процењује изакључује 
Наставникова улога јесте у томе да осмишљено помогне ученику тако што ће га подстицати и 
усмеравати, настојећи да развија његове индивидуалне склоности и способности, као и да 
адекватно вреднује ученичке напоре и резултате у свим облицима тих активности. 
Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процескојизапочиње 
наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, доживљавање и 
проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, истраживачки 
припремни задаци) за тумачење дела, своје напродуктивније видове добија у 
интерпретацијикњижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне примене 
стечених знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о 
обрађеном наставном градиву, у поредбеним изучавањима књижевно-уметничких дела и 
истраживачко-интерпретативним приступимановим књижевноуметничким остварењима. 
Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу методолошко 
и методичко заснивање интерпретације и њено развијање на наставном часу.  
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У заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно 
методолошко опредељење треба да буде превасходна усмереностинтерпретације према 
уметничком тексту. 
Савремена методика наставе књижевности определила се, дакле, за унутрашње (иманентно) 
изучавање уметничког текста,али она никако не превиђа нужност примене и вантекстовних 
гледиштада би књижевноуметничко дело било ваљано и поуздано протумачено. Уз наведена 
методолошкаопредељења, наставна интерпретација књижевноуметничког дела ваља да 
удовољи и захтевима које јој поставља методика наставе књижевности:да буде оригинална, 
естетски мотивисана, свестрано усклаёена са наставним циљевима и значајним дидактичким 
начелима,  да имасопствену кохерентност и поступност, а да методолошка и методичка 
поступања на свакој деоници интерпретације остварују јединство анализе и синтезе.  
О оквиру основне методолошке оријентације да наставна интерпретација књижевно-
уметничког дела у највећој мери буде усмерена према уметничком тексту, примат припада 
опредељењу да се  динамика интерпретације усклађује са водећим уметничким вредностима 
књижевног остварења, тако што ће оне бити чиниоци обједињавања интерпретативних токова 
кроз свет дела. Једно од најважнијих начела које поштује тако заснована и опредељена 
наставна интерпретација јесте удовољавање захтеву да се тумачењем водећих вредности 
обухвати, односно проучи, дело у целини. Пошто су обједињена поставка и односи свестраних 
меёусобних прожимања природне датости уметничких чинилаца у делу, тумачењем водећих 
уметничких вредности обухватају се и упознају и сви други битни чиниоци уметничке 
структуре, међу којима сваки у интерпретацији добија онолико места колико му припада у 
складу са уделом који има у општој уметничкој вредности дела. У наставној интерпретацији 
књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички 
доживљаји, текстовне целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, 
фабула, сиже, књижевни ликови, поруке, мотивациони поступци, композиција), форме 
приповедања (облици излагања), језичко стилски поступци и литерарни(књижевноуметнички) 
проблеми. 
У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним естетским, методолошким и методичким 
разлозима ваља утемељити избор оних вредносних чинилаца према којима ће бити усмеравана 
динамика наставне интерпретације књижевноуметничког дела. Зато методолошки и 
методички прилази књижевноуметничком делу, које теоријски и практично заснива и развија 
савремена методика наставе књижевности, не познају и не признају утврђене методолошке и 
методичке системе које би требало применити у интерпретацији сваког појединог дела. То 
значи да нема једном датих и уходаних путева којима се улази у свет сваког појединог 
књижевноуметничког остварења, већ су ти путеви у неколико увек другачији у приступу 
сваком поједином књижевно-уметничком делу – онолико колико је оно аутономно, самосвојно 
и непоновљиво уметничко остварење. 
Књижевнотеоријски појмови  
Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућихтекстова и 
помоћу осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке 
родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две-три раније прочитане песме исте врсте, 
развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. Упознавање 
метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку 
откривали изражајност извесног броја  метафоричких слика, кад неке од њих већ знају 
напамет и носе их као уметничке доживљаје. Језичко-стилским изражајним средствима 
прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и 
естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска условљеност.  
Функционални појмови  
Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на њихова 
примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим информацијама 
на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма. Потребно је само 
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подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима)разумеју и схвате и да их 
примењују у одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се уоче и објасне 
околностикоје утичу  на понашање неког лика, ученик наведе те околности, онда је то знак (и 
провера) да је тај појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу.  
У усменом и писменом изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици правилно 
схватају и употребљавају речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током обраде 
књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици 
откривају што више особина, осећања и душевних стањапојединих ликова, при чему се те 
речи бележе и тако спонтано богати  речник функционалним појмовима. Функционалне 
појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног разреда неће моћи да 
усвоје све програмом наведене појмове за тај  разред, али ће зато спонтано усвојити знатан 
број појмова који су у програмима старијих разреда. Усвајање функционалних појмова је 
непрекидан процес у току васпитања и образовања, а остварује се и проверава у току 
остваривања садржаја свих програмско-тематских подручја.  
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Овај 
наставни процес, иако је програмски конституисан као посебно подручје, с посебним 
садржајима и облицима рада, мора се преносити како на обраду књижевног текста који је 
најбољи образац изражавања, тако и на некњижевне текстове и на граматику с правописом, 
која нормира правила и дефинише језичке законе. Исто тако, у повратном смеру, обрада 
књижевног текста и рад на граматици и правопису књижевног језика, мора укључивати и 
садржаје за неговање културе усменог и писменог изражавања, јер су својим већим делом том 
циљу и подређени. Рад на богаћењу језичке културе треба да се интегрише са свим видовима 
усмених и писмених облика изражавања. 
У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати у виду заједнички основни 
циљ: развијање језичког мишљења и језичке свести уочавањем језичких законитости, па тек на 
основу такве свести прелазити на нормирање и дефинисање. Отуда језик као средство 
изражавања треба да буде предмет наставне пажње у свим његовим структурама.Неопходно је 
да ученици уоче разлику између говорног и писаног језика. У говорном језику реченице су 
обично краће. Чести недостаци су незавршене и стилски неуређене реченице и употреба 
поштапалица. Настава ће бити очигледнија и ефикаснија ако се користе аудиоснимци 
(нпр.Звучна читанка) и ако се слуша и анализира снимљен говор ученика. 
Лексичке и морфолошке вежбе требада богате ученичко сазнање о речи као облику, чему 
служе не само конјугација и деклинација, него и систем грађења речи (изведене,сложене и 
сложено-изведене). Вежбе у грађењу изведених речи и сложеница, по угледу на сличне речи у 
обрађеном тексту, треба да утичу на богаћење ученичког речника. 
У старијим разредима лексичко – семантичке вежбе се односе на сложеније садржаје: право и 
пренесено значење речи, синонимију, хомонимију, антонимију, полисемију, архаизме, 
дијалектизме, жаргонизме, позајмљенице, фразеологизме. Треба упућивати ученике на 
служење реченицама: једнојезичним и двојезичним, лингвистичким и енциклопедијским. 
Семантичке вежбесе повезују с морфолошким и синтаксичким вежбама и оне треба да 
развију ученикову свест о одређеној моћи значења речи, на основу чега се једино и може 
развијати способност и вештина изражавања. У млађим разредима те вежбе обухватају 
откривање семантичке вредности акцента, и то искључиво на илустрованим примерима 
(Сунце је село за село хајдмо, селе, на село, итд.). 
Синтаксичке вежбе су, као и морфолошке и семантичке, битнији садржаји језичке културе у 
свим разредима. Тежина захтева, природно, одређује се према узрасту ученика. Те се вежбе 
могу изводити и пре него што ученик почне да стиче синтаксичке појмове, с тим што се на 
том нивоу у наставном разговору не употребљавају стручни називи. До упознавања 
првихсинтаксичких појмова, вежбе у обликовању реченице треба да формирају свест ученика 
о месту и положају појединих реченичних делова у склопу просте реченице. Кад се стекну 
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првипојмови о простој реченици, и вежбе ће бити конкретније и богатије. Рад на стилистици 
реченице конкретно се настављадо краја основног школовања. Он се састоји како у анализи и 
оцени ученичких реченицаиз усменог излагања, тако и у анализи и процени реченица у 
њиховим писменим саставима, а нарочито и посебно -у анализи реченица из дела обеју 
лектира и говорног језика. 
Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у 
току разговора.Знатан део говорних вежбања има за циљ изграђивање културе усменог 
изражавања. У низу својих задатака (правилност, лакоћа, јасност, једноставност, природност, 
прецизност, дикција) те вежбе треба у највећој мери да приближе учеников говор књижевном 
изговору. С обзиром на велико шаренило и веомаприметну дијалекатску разноликост говора 
ученика, а често и наставника, говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз 
помоћ аудитивних наставних средстава) треба да омогући ученику не само неговање правилне 
дикције него и да убрза процес приближавања књижевном изговору. У свим облицима 
неговања језике културе образац или узор треба да добије одговарајуће место и његов значај 
се не сме никако потценити. Смишљено одабран узор, примерен узрасту и врсти, треба да 
буде циљ до којег се стиже уз одговарајуће напоре. И облици усменог, као и облици писменог 
изражавања, у свим врстама и типовима треба да се прикажу ученицима у пажљиво одабраним 
узорцима изражавања. Уколико се једна врста усменог или писменог изражавања 
континуирано понавља из разреда у разред, онда треба у сваком поновљеном случају, у истом 
или следећем разреду, анализом узорка конкретно показати и обим повећаних захтева (у 
садржајном, композиционо-формалном и језичко-стилском погледу).Да се узорци не би 
претворили у клишеа која спутавају ученичку индивидуалност и самосталност, време између 
приказивања узорка и израде одговарајућег писменог задатка треба испунити радом на 
анализи сличних састава. Ови састави могу бити у форми одабраних текстова које ученици 
сами проналазе у својим читанкама или лектири, а обавезно и у форми самосталних домаћих 
писмених или усмених задатака -састава којима се остварује процес овладавања одређеним 
обликом писменог или усменог изражавања. У анализи узорака треба обратити пажњу на све 
елементе конкретне језичке структуре: садржај и композиција састава, распоред детаља и 
изражајност употребљене лексике и стилских поступака. Ниједан школски писмени задатак не 
би требало да се изведе, а да се претходно, на читавом низу смишљено програмираних часова, 
није  говорило како о предмету који ће бити тема писменог састава, тако и о облику у којем ће 
та тема бити обрађена.Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће 
допринети самостални рад ученика на прикупљању одабраних примера језика и стила. Због 
тога ученици треба да бележе вредне примере: успеле описе, рељефне портрете, правилне 
реченице, како у погледу формалне структуре (распоред њених делова) тако и у погледу 
лексике и семантике. Овај рад требада оствари два задатка везана непосредно за културу 
изражавања. Прво, тиме ученик организовано индивидуално ради на развијању своје говорне 
културе и писмености, а друго - у обиму своје читалачке пажње развија онај њен значајан 
квалитет који му омогућује непрестано посматрање језика и стила у штиву које чита. 
Подстицање ученика на литерарно стваралаштво, схваћено свакако у ужем и претежно 
образовно-васпитном погледу, треба применити као фронталан рад с целим одељењем, а 
никако као обавезу литерарне секције. Рад у литерарној секцији је слободно опредељење. 
Ученик разредима, по својој природи увек је спреман на креативност, па то треба и 
подстицати. Усменим и писменим вежбама, кад то потреба допушта, наставник ће ученицима 
показати како настаје стих, како се речи бирају и распоређују да делују  ритмично, како се 
конституише строфа, како се гради портрет, како се описује пејзаж или сцена. Уосталом, 
програм наставе усменог и писменог изражавања конципиран је тако да у себи садржи скоро 
све елементе и уметничког језичког изражавања, па би их требало повремено само 
обједињавати и осмишљавати. Подстицање ученика на литерарно стваралаштво у додатном 
раду и литерарној секцији има богатије садржаје и облике, као и обимније посебне циљеве. Тај 
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рад не треба поистовећивати с подстицањем на литерарно стваралаштво у оквиру целог 
одељења. 
Један од облика рада на развијању и неговању језичке чистоте јесте и развијање свеси о 
поплави позајмљеница у нашем језику. Наставник ће, разумљиво, морати да нађе меру у 
објашњавању да сваки језик нужно прихвата иречи пореклом из грчког и латинског јсзика у 
стручној терминологији. Треба помоћи ученицима у разликовању позајмљеница које су 
добиле "право грађанства" у нашем језику од оних речи које треба енергично гонити из 
говора. Разговори о томе треба да се воде у свакој конкретној прилици, кад се наиђе на 
позајмљеницу у тексту или кад се она појави у говору ученика; исто тако, са ученицима ваља 
смишљено трагати за позајмљеницама у свакодневном говору и разним медијима (штампа, 
радио, телевизија и др.). Записивањедомаћих речи, такође, може да буде подесан облик 
неговања језичке чистоте. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Читанка за осми разред основне школе, Зорица Несторовић и Златко Грушановић, KLETT, 
Београд 2012. године 
Граматика за осми разред основне школе, Весна Ломпар, KLETT, Београд 2012. године 
Радна свеска за осми разред, Весна Ломпар, KLETT, Београд 2012. године 
 
Литература за реализацију програма: 
Наставна теорија и пракса 4, Зона Мркаљ, KLETT, Београд 2008. године 
Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, ЗУНС, Београд 2005. 
године 
Речник језичких недоумица, Иван Клајн, Чигоја, Београд 2002. године 
Историја српске књижевности, Јован Деретић, НОЛИТ, Београд 1998. године 
Правопис српског језика, Милорад Дешић, ЗУНС, Београд 2004. године 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
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Време 
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(месеци) 

Број 

часова 
по 
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Бројчасова за 

Обраду Утврђивањ
е 

Провер
у 

1. Мили Боже, чуда великога септембар 18 12 4 2 
2. Отаџбина је ово Србина октобар 17 7 9 1 
3. Усправна земља новембар 15 9 6 / 
4. Говорити о љубави, то је већ 

помало волети децембар 18 12 4 2 

5. Савиним стопама јануар 10 5 5 / 
6. Цео свет је позорница фебруар 7 3 3 1 
7. Мрвица детињства март 18 8 9 1 
8. Бескрајан плави круг. У њему 

звезда април 17 8 8 1 

9. Збогом мојих петнаест година мај 16 5 9 2 
УКУПНО: 136 69 57 10 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА 
 
Циљ  наставе : 
Циљ  наставе  географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 
писменост 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 ученицима пружи знања и објашњења о 
савременим географским појавама, објектима и процесимана територији Републике Србије. 
Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, настава географије ће им 
омогућити разумевање основних физичко-географских одлика наше земљеи упознавање 
сложених друштвено-економскихпроцеса и промена, како у нашој држави, тако и на 
Балканском полуострву, Европи и свету као целини. 
 
Задаци наставе географије су  
-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 
географије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној 
мери реализовани.Њихово остваривање допринеће оспособљавању и развијању знања, 
вештина, ставова и вредности који су неопходни за развој хумане, хармоничне и 
интеркултурно усмерене личности,способне да се сналази у сложеним условима друштва у 
трансформацији и да допринесе развоју своје заједнице каоодговоран грађанин. 
 
Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
-одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и 
у свету; 
-стекну основна знања о природно-географскими друштвено-економским одликама Србије, 
њеним природним лепотама и културном наслеђу; 
-примењују стечена знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да прате 
друштвено-географске појаве, процесе и односе на простору наше земље, на Балкану, у 
Европи и у свету; 
-познају својства географскихобјеката, појава и процесау крају у коме живе и повезују појаве 
и процесе на регионалном и 
националном нивоу; 
-развијају способности повезивања знања из географије са знањима из сродних наставних 
предмета; 
-схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне 
средине и значај очувања природе и природних ресурса; 
-поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури,те 
активно доприносе очувању и неговању националног и културног идентитета, 
-развијају међусобно уважавање, као и сарадњу и солидарност између припадника различитих 
социјалних, етничких икултурних група и доприносе друштвеној кохезији; 
-подржавају процесе међународне интеграције наше земље; 
-користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима; 
-буду оспособљени да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и 
прикупљају податкеи развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, 
квантитативно, табеларно, графички и схематски; 
-овладају техникама тимског/групог рада и групног одлучивања; 
-буду оспособљениза континуирано образовање и самообразовање 
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Корелација: 
Настава географије која се реализује у 8-ом разреду углавном је у корелацији са наставним 
предметима: Познавање природе и друштва, Српски језик, Математика, Ликовна култура; 
Музичка култура, Биологија, Историја, Грађанско васпитање, Верска настава. 
Корелација садругим предметима може се остварити на три начина: у виду хоризонталне, 
дијагоналне и вертикалне корелације. Сви наведени начини корелације доприносе 
побољшавању квалитета и структуре наставних садржаја,развијању логичког мишљења, 
функционалног и трајногзнања, остваривању принципа комплексности, односно,стварању 
реалних представа о географској стварности 
 
Начин остваривања програма: 
У осмом разреду основне школе програмску структуру чини осам наставних 
тема,распоређених тако да свака претходна наставна тема представља основу за разумевање 
наредне, а све оне заједно чине јединствену целину 
У оквиру прве наставне теме “Увод у програмске садржаје“потребно једа ученици упознају и 
разумеју сврху,циљеве и задатке програмских садржаја националне географије. 
Наставна тема“Географски положај, границе и величинаСрбије“ обухвата политичко-
географске садржаје. Програмом је предвиђена обрада само основних политичко-географских 
елемената: географски положај, границе и величина. 
Тема “Природне одлике Србије“ односи се на опште облике рељефа, климатске, 
хидрографске, педолошке и биогеографске одлике наше земље.  
Видно место у наставном програму има наставна тема “Становништво и насеља Србије“. 
Изучавање садржаја ове теме требало би да подстакне ученике да боље упознају проблематику 
демографског развоја и насељеношћу Србије 
Приликом обраде теме “Привреда Србије” неопходно је инсистирати да ученици стекну знања 
о развоју привреде у целини и појединих привредних делатности, као и о природно-
географској основи развоја. 
Наставна тема “Завичајна географија“ обухвата преглед географских одлика локалне 
средине,завичаја.  
У наставној теми ''Срби ван граница Србије'' обухваћени су садржаји који се односе на суседне 
државе и њихове основне природне и друштвено-географске одлике у којима живи српско 
становништво и садржаји са територијалним размештајем српског становништва у европским 
државама идржавама ван граница европског континента.  
У оквиру наставне теме ''Србија у савремениминтеграцијским процесима'' ученицима 
омогућити да схвате разгранатост и развојност политичке, економске, културно-просветне и 
научно-технолошкесарадње наше државе са другим државама и организацијама у свету.  
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Географија 8, уџбеник, мр. Наташа Бировљев, Слободан Зрнић, НОВИ ЛОГОС.  
 
Литература за реализацију програма: 
Географски атлас, зидна карта Србије, неме карте Србије,, ДВД, ЦД, Интернет, новински 
исечци и илустрације. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
Ред. 
број 

Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализаци

је теме 
(месеци) 

Број 

часова 
по теми 

Бројчасоваза 

Обраду Утврђивањ
е 

Провер
у 

1. УВОД IX               1 1 / / 
 

2. 
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ 
И ВЕЛИЧИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ IX               2 

          

          1 

 

 

 

1 

 

/ 

3. 
ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ IX,X,XI, 

XII 27 
 

16 

 

9 

 

2 
4. СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА XII,I 8           5 2 1 
5. ПРИВРЕДА II,III,IV 16 10 4 2 
6. ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА IV 6 3 2 1 
7. СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ V 4 2 2 / 
8. РЕПУБЛИКА СРБИЈА У 

САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИЈСКИМ 
ПРОЦЕСИМА 

V 3 
 

2 

 

1 

 

/ 
9. ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА V 1 / / 1 

УКУПНО: 68 40 21 7 
 
 
 
 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Циљ  наставе :  
 музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну уметничку 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 музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком различитих епоха; 
− развију музикалност и креативност; 
− негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-
образовног рада са ученицима.  
 
Задаци наставе: 
− стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке 
културе буду у пуној мери реализовани;  
− стицање знања о музици различитих епоха;  
− развијање способности извођења музике (певање/свирање);  
− развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 
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разумевање музике;  
− подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, 
истраживање и стварање музике);  
− даље упознавање изражајних средстава музичке уметности.  
 
Оперативни  задаци : 
− певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција. 
Ученик уме да: 
− препозна основне елементе музичке писмености - опише основне карактеристике: 
− музичких инструмената;  
− историјско-стилских периода;  
− музичких жанрова;  
− народног стваралаштва. 
Ученик уме да анализира повезаност: 
− музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком; 
− изражајности (нпр. брз темпо са живахним карактером); 
− структуре и драматургије одреñеног музичког жанра (нпр. оперски финале са 
догаñајима у драми); 
− облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота. 
 
Ученик: 
− зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког 
дела; 
− разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког 
фолклора; 
− критички и аргументовано образлаже свој суд; 
− уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту 
(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом). 
Ученици умеју да: 
− препознају теме из познатих композиција домаћих и страних аутора; 
− упознају музику различитих жанрова; 
− буду ангажовани у свим музичким активностима и сами стварају музику;активно 
учествују у припремању програма за такмичења и јавне наступе; 
− стечена стваралачка искуства и искуства у слушању музике користе за процену својих 
и других музичких дела. 
 
Корелација: 

- са свим предметима. 
 
Начин остваривања програма: 
У програму наставе музичке културе за осми разред истакнуто место има стицање знања о 
музици, које се остварује праћењем њеног развоја у различитим епохама. Циљ наставе 
заснован је на обради тема значајних за разумевање улоге музике у друштву, упознавање 
музичких изражајних средстава, жанрова и облика, као и истакнутих стваралаца и извођача. 
Ови циљеви се остварују слушањем музичких дела и активним музицирањем (певање и 
свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоријски појмови у оваквом приступу 
планирани су у функцији бољег разумевања музике и музичког дела. 
Основни принцип у остваривању циљева и задатака наставе музичког васпитања јесте активно 
учешће ученика на часу. У том процесу неопходно је на једном часу обухватити различита 
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подручја из програма предвиђеног за тај разред и комбиновати различите методе и облике 
рада у настави. Час посвећен само једном подручју и извођен само једном методом (применом 
само једне методе) није дидактички и методички осмишљен, делује демотивационо и 
монотоно-незанимљив је за ученике. 
Реализација наставе музичке културе: 

- упознавањем музике различитих епоха и извођење музике;  
- основе музичке писмености 
- неговањем дечјег музичког стваралаштва.  

Групним и појединачним певањем или свирањем развија се интересовање ученика за активно 
учествовање у музичком животу своје средине. 
 
 
Уџбеник за реализацију програма : Музичка култура за пети разред основне школе 
аутори: Мр Александра Паладин и Драгана Михајловић-Бокан издавач: Нови Логос, 2011. 

 
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 
 
Ред. 
број 

н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месеци) 

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. УПОЗНАВАЊЕ 
МУЗИКЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
ЕПОХА 

и ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

(певање и свирање) 

Септемб
ар - јун 

 

 

23 

     

 

         13 

 

 

 

6 

 

 

4 

2. ОСНОВЕ 
МУЗИЧКЕ     
ПИСМЕНОСТИ 

Септемб
ар - јун 

 

8 

 

5 

 

1 

 

2 
3. СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ Септемб
ар - јун 

 

3 

 

1 

 

2 

 

/ 
 

УКУПНО: 

 

34 

 

19 

 

9 

 

6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ФИЗИКА 
 
Циљ  наставе :  
Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне 
законе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање 
физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама 
кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких 
закона у свакодневном животу и раду 
 
Задаци наставе: 
Остали циљеви и задаци наставе физике су: 
– 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   и 
критичности у мишљењу,  
– развијање 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. 
 
Оперативни  задаци : 
Ученик треба да: 
– разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, 
температура, рад, енергија, количина наелектрисања, електрични напон и струја) од оних које 
су дефинисане интензитетом,  правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина електричног и 
магнетног поља...), 
– уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља..., 
– разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и да зна  њихове 
карактеристике, 
– зна основне карактеристике звука и светлости, 
– зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи, 
– разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију 
енергије у рад и обрнуто, 
– на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије, количинe наелектрисања), 
– зна услове за настанак струје и Омов закон, 
– прави разлику између температуре и топлоте, 
– уме да рукује мерним инструментима, 
– користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 
 
Корелација: 
Математика, техничко и информатичко образовање, хемија, свет око нас, природа и друштво 
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Начин остваривања програма: 
Настава физике остварује се кроз следеће основне облике: 
1.Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе огледе 
2.Решавање квалитативних и квантитативних задатака 
3.Лабораторијске вежбе 
4.Коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја тема(домаћи 
задаци, читање популарне литературе из историје физике и сл.) 
5.Систематско праћење рада сваког појединачног ученика 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Физика 8- Уџбеника, Збирка задатака  
Аутори: Марина Радојевић, Митко Николов, КЛЕТТ 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 
 
Циљ  наставе:  
Циљ наставе хемије 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 
- развијање функционалне хемијске писмености; 
- разумевање промена и појава у природи на основу стечених знања о хемијским  појмовима, 
теоријама, моделима и законима; 
- оспособљавање ученика за комуницирање коришћењем хемијских термина, хемијских 
симбола, формула и једначина; 
- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања;  
- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема; 
- развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 
- осамостаљивање ученика за тражење и коришћење релевантних информација у 
различитим изворима (уџбеник, научнопопуларни чланци, Интернет); 
- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и 
рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу;  
- подстицање ученичке радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у 
окружењу и позитивног односа према учењу хемије;   
- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној 
оријентацији. 
 
Задаци наставе: 
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе хемије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе хемије буду у пуној 
мери реализовани; 
- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије;  
- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој 
различитих технологија и развој друштва уопште; 
- омогућавање ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 
- оспособљавање ученика да користе језик хемије као науке: да знају хемијску 
терминологију и да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, 
формула и једначина;  
- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и 
њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које самостално 
изводе, и развијати при том аналитичко и критичкo мишљење; 
- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине,  
правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и 
супстанцама;    
- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања; 
- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално 
искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема; 
- стварање ситауција у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и 
промена у реалном окружењу; 
- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект 
хемијских промена и његову практичну примену. 
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Оперативни  задаци : 
1.  НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 
Ученик треба да: 
– зна о заступљености неметала у природи, у елементарном виду и у једињењима; 
– разуме основна физичка и хемијска својства важнијих представника неметала (водоника, 
кисеоника, сумпора, азота и угљеника); 
– повезује структуру атома неметала са њиховим својствима и положајем у Периодном систему 
елемената; 
– зна која својства неметала одређују њихову практичну примену; 
– зна да неметали реагују са кисеоником и граде оксиде; 
– саставља формуле оксида неметала применом знања о валенци неметала; 
– зна да оксиди неметала, који реагују са водом, са њом граде киселине; 
– примењује знање да је валенца неметала иста у киселини и одговарајућем оксиду; 
– уме да докаже киселине помоћу индикатора. 
2. МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 
 Ученик треба да: 
– зна о заступљености метала у природи, у елементарном виду и у једињењима; 
– разуме основна  физичка  својства метала; 
– повезује структуру атома метала са њиховим својствима и положајем у Периодном систему 
елемената; 
– разликује својства хемијски изразитих метала од технички важних метала; 
– зна својства метала која одређују њихову практичну примену; 
– зна  да метали у реакцији са кисеоником  граде оксиде метала;  
– саставља формуле оксида метала применом знања о валенци метала; 
– зна да оксиди метала, који реагују са водом, са њом граде хидроксиде (базе); 
– зна да је валенца метала иста у хидроксиду и одговарајућем оксиду;  
– зна да је хидроксидна група једновалентна; 
– саставља формуле хидроксида на основу валенце метала; 
– уме да помоћу индикатора докаже базна својства раствора хидроксида; 
– зна да  у реакцији неких метала са киселинама настаје водоник; 
– зна да су метали подложни корозији и поступке заштите од корозије; 
– зна да се легирање врши у циљу добијања материјала са својствима погодним за одређену намену.  
3.  СОЛИ 
Ученик треба да: 
– усвоји знања о појму соли; 
– саставља формуле соли на основу валенце метала и валенце киселинског остатка; 
– саставља формуле соли на основу назива соли и обрнуто; 
– зна да соли могу настати у хемијским реакцијама: киселине и базе, метала и киселине, киселог 
оксида и базе;  
– уочава међусобну повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли; 
– предвиђа производе реакција у којима учествују хемијски елементи и једињења која су 
представници одређених класа неорганских једињења; 
– зна о заступљености натријум-хлорида и калцијум-карбоната у природи;  
– зна о значају и примени важних соли. 
4.  ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА  И  СОЛИ 
Ученик треба да: 
– разуме како под утицајем поларних молекула воде дисосују киселине, хидроксиди и соли; 
– зна да киселине у води дају као позитивне јоне Н+ јоне; 
– зна да у воденим растворима база постоје хидроксидни јони, ОН-; 
– разуме да је реакција неутрализације реакција између Н+ и ОН- јона; 
– разуме да се доказивање кисело-базних својстава раствора помоћу индикатора заснива на 
постојању одређених јона у раствору; 
– познаје pH-скалу и на основу pH-вредности разврстава растворе у киселе, базне и неутралне. 
– Разу.ме међусобну повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли. 
5. УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 
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Ученик треба да: 
– зна да су једињења угљеника, изузев оксида, угљене киселине и њених соли (карбоната и 
хидрогенкарбоната) органска једињења; 
– зна да су угљеникови атоми у молекулима органских једињења четворовалентни; 
– разуме да се угљеникови атоми могу међусобно повезивати у отворене и затворене низове 
(прстенове), да веза између атома угљеника може бити једнострука, двострука и трострука, те да је то 
узрок многобројности органских једињења; 
– разуме да угљеникови атоми у молекулима органских једињења могу бити повезани и са атомима 
других елемената једноструком, двоструком или троструком везом. 
6.  УГЉОВОДОНИЦИ 
 Ученик треба да: 
– разликује алкане, алкене и алкине на основу молекулске и структурне формуле и на основу назива;  
– разуме структурну изомерију; 
– зна физичка својства угљоводоника (растворљивост, агрегатно стање на     собној температури); 
– зна да угљоводоници подлежу реакцији сагоревања у којој се ослобађа топлота;  
– разуме разлике у структури и реактивности засићених и незасићених угљоводоника, односно да 
двострука веза у молекулима алкена и трострука веза у молекулима алкина условљава њихова хемијска 
својства; 
– разуме основне хемијске реакције алкана (супституција), алкена и алкина (адиција); 
– зна да су главни природни извори угљоводоника нафта и земни гас;  
– зна важније деривате нафте (бензин, петролеум, дизел уље, уље за подмазивање и асфалт) и да су 
то смеше једињења сличних физичких и хемијских својстава. 
7.ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ 
Ученик треба да: 
– разуме да је функционална група део молекула који условљава физичка и хемијска својства 
једињења;  
– зна функционалну групу алкохола и како се алкохоли именују; 
– разуме како хидроксилна група одређује физичка и хемијска својства алкохола;  
– зна о добијању етанола алкохолним врењем; 
– разуме основна физичка и хемијска својства етанола; 
– зна о практичној примени алкохола (метанола, етанола, гликола и глицерола); 
– зна о штетном дејству етанола на људски организам (алкохолизам), и о токсичности метанола; 
– зна функционалну групу карбонилних једињења;  
– зна да оксидацијом примарних алкохола настају алдехиди, а секундарних алкохола кетони; 
– зна о практичној примени карбонилних једињења (метанала и пропанона);  
– зна функционалну групу карбоксилних киселина и како се карбоксилне киселине именују; 
– разуме како карбоксилна група одређује физичка и хемијска својства карбоксилних киселина;  
– зна  да оксидацијом етанола може настати етанска киселина; 
– зна о практичној примени карбоксилних киселина;  
– зна које се карбоксилне киселине називају масне киселине;  
– зна да у реакцији алкохола и карбоксилних киселина настају естри и како се настали естри именују;  
– разуме физичка својства естара. 
8. БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 
Ученик треба да: 
– зна шта су масти и уља и њихова физичка својства;  
– препознаје формуле триацилглицерола као главних састојака масти и уља;  
– разуме основна хемијска својстава масти и уља (реакције хидрогенизације и сапонификације);  
– зна да се детерџенти по хемијском саставу и својствима разликују од сапуна, али да је принцип 
уклањања нечистоћа исти; 
– зна о значају и улози масти и уља у живим бићима; 
– зна шта су угљени хидрати и о њиховом значају и улози у живим бићима; 
–  разуме физичка својства угљених хидрата; 
– разликује према сложености моносахариде, дисахариде и полисахариде и зна да хидролизом 
дисахарида и потпуном хидролизом полисахарида настају моносахариди; 
–  разликује сахарозу од инвертног шећера;  
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– разуме да су различита својства и биолошка функција скроба и целулозе последица разлика у 
њиховој хемијској структури; 
– зна о практичној примени угљених хидрата (на пример, да се хартија прави од целулозе; да је 
памук, по хемијском саставу, целулоза); 
– зна да молекули аминокиселина садрже карбоксилну и амино групу; 
– зна да су протеини природни полимери протеинских аминокиселина; 
– зна да се есенцијалне аминокиселине морају уносити храном;  
– зна  о значају и улози протеина у живим бићима; 
– наводи животне намирнице богате мастима и уљима, угљеним хидратима и протеинима; 
– зна да се неки витамини растварају у води, а неки у мастима, што је условљено њиховом хемијском 
структуром; 
– зна о значају и улози витамина у људском организму. 
 
9.  ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Ученик треба да: 
– зна о значају безбедног поступања са супстанцама и значају правилног складиштења; 
– зна о загађивачима (неорганским и органским супстанцама) ваздуха, воде и земљишта и мерама 
заштите. 
 
Корелација: 
Биологија, физика, географија, матматика 
 
Начин остваривања програма: 
Наставни садржаји хемије за осми разред  развијени су у девет тема. У оквиру прве две теме, 
ученици упознају заступљеност неметала и метала у природи. Видове налажења елемената у 
природи ученици сагледавају на основу структуре њихових атома и, према томе, реактивности 
елемената. У прегледу и путем огледа обрадити својства неметала, оксида неметала и 
киселина. Својства типичних метала изучавају се на примеру калцијума. Ученике стално 
подстицати да самостално састављају формуле оксида на основу знања валенце неметала, 
односно метала, као и да пишу формуле киселина и хидроксида.  
Учење о солима у оквиру треће теме базирати на знању о јонским једињењима, стеченом у 
седмом разреду. И у оквиру ове теме ученике подстицати да самостално састављају формуле 
соли, те да науче о заступљености њима најпознатијих соли у природи, као и о значају и 
примени важних соли. На крају теме организовати систематизацију знања о саставу и 
својствима оксида, киселина, хидроксида и соли.  
Циљ учења четврте теме јесте да ученици на основу теорије електролитичке дисоцијације 
уопште знање о својствима киселина, хидроксида и соли, тј. како својства зависе од структуре 
ових једињења. Ученици треба да науче о значају реакције неутрализације у индустријској 
производњи и у свакодневном животу. Такође, потребно је да се информишу о pH-скали као 
начину исказивања киселости раствора.  
Учећи градиво прве четири теме ученике стално треба подстицати да повезују садржаје ових 
тема. На пример, када уче о металима, они треба да уоче да неки метали реагују са киселинама 
уз издвајање водоника.Међусобна повезаност класа неорганских једињења може се сагледати 
на примерима реакција у којима настају соли. Поред тога, ученици могу уочити да киселине 
реагују са солима угљене киселине што је још једно важно хемијско својство киселина.   
У оквиру четири наредне теме ученици уче о основним својствима органских једињења, по 
којима се разликују од неорганских, и о физичким и хемијским својствима неких класа 
органских једињења (угљоводоници, алкохоли, карбоксилне киселине и естри), укључујући и 
биолошки важна једињења.    
У оквиру последње теме потребно је разморитити узроке загађивања животне средине, како 
човек својим активностима томе доприноси и како се последице ових утицаја могу умањити. 
Полазећи од својстава разматраних неорганских и органских супстанци, неопходно је 
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утврдити шта су загађивачи ваздуха, воде и земљишта. Такође,  важно је истаћи допринос 
хемије за очување и унапређење квалитета животне средине. 
Специфичност учења хемије огледа се у потреби да се хемијски појмови разматрају на три 
нивоа: макро нивоу, микро нивоу и симболичком нивоу. Значајно је планирати ситуације у 
којима се промене, које се макроскопски опажају у огледима тумаче на нивоу честица које 
изграђују супстанцу и то представља помоћу хемијских симбола, формула и хемијских 
једначина. 
Формирање хемијских појмова требало би да буде резултат истраживачког приступа који 
обухвата: прикупљање података посматрањем или мерењем, представљање података на 
структуриран начин (табеларно), уочавање правилности међу подацима, формулисање 
објашњења и извођење закључака. Формирање хемијских појмова увек започињати 
повезивањем са примерима из свакодневног живота, као и са претходним знањем и искуством 
ученика. Такође, због апстрактне природе хемијских појмова, неопходно је да се њихово 
формирање заснује на огледима које демонстрира наставник или их ученици самостално 
изводе. Ако у школи не постоје супстанце предложене у програму за извођење 
демонстрационих огледа и лабораторијских вежби ученика, оне се могу заменити супстанцама 
доступним у продавницама и апотекама. За многе вежбе ученици могу донети различите 
материјале од куће. Да би ученици разумели својства супстанци, условљеност својстава 
структуром супстанце, промене којима супстанце подлежу и законе према којима се промене 
одвијају, њихове активности на часовима треба да буду различите. Активности планирати 
према оперативним задацима, наведеним уз сваку тему, имајући у виду знања и способности 
која се код ученика развијају. Те активности могу бити следеће: 
- посматрање својстава супстанци и промена у огледу које наставник изводи;  
- анализа резултата огледа и њихово повезивање са претходним експерименталним 
искуством и постојећим теоријским знањем; 
- формулисање претпоставки; 
- планирање огледа; 
- извођење огледа уз безбедно руковање лабораторијским прибором, посуђем и 
супстанцама; 
- бележење резултата огледа; 
- формулисање објашњења за правилности уочене међу прикупљеним подацима; 
- извођење закључака; 
- дискутовање; 
- претраживање и коришћење различите литературе; 
- претраживање Интернета ради прикупљања информација; 
- припремање извештаја о експерименталном раду; 
- извештавање; 
- прављење наставних средстава; 
- решавање рачунских задатака, при чему се израчунавања могу повезати са 
експерименталним радом итд. 
Приликом планирања часа поћи од оперативних задатака, према њима формулисати циљеве 
часа и изабрати методе које ће на датом садржају на најефикаснији начин омогућити 
ученицима да трајно формирају знања или вештине. То укључује планирање одговарајућих 
задатака, чијим ће испуњавањем највећи број ученика за расположиво време научити дати 
садржај. 
Кроз учење хемије у основној школи сваки ученик треба да формира базичну хемијску 
писменост. Хемијски писмена особа поседује такво знање хемије које јој, потом, обезбеђује 
сагледавање и разумевање животног окружења, функционисање на личном и будућем 
професионалном и друштвеном плану. Она би требало да разуме својства материјала којима је 
окружена и које користи, да разуме како је употреба материјала одређена њиховим својствима 
и да, према томе, бира одговарајући материјал, као и да безбедно рукује различитим 
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супстанцама. Хемијска писменост омогућује критичку процену информација из различитих 
извора и процену поузданости самих извора. Такво знање хемије омогућује, такође, и 
доношење различитих одлука, на пример, од ког произвођача купити одређени производ 
имајући у виду хемијски састав производа, уз критички однос према рекламним кампањама за 
производе.  
Реализовањем наставних садржаја хемије ученици се подстичу на разумевање појава у 
природи и уче како се применом научног метода долази до сазнања у хемији. Такође, веома је 
важно истицати практичан значај тих сазнања у свакодневном животу, за развој технологије и, 
уопште, за развој друштва.  
Ученичка постигнућа пратити на сваком часу и дати прилику ученицима да, применом 
различитих облика и метода утврђивања и проверавања знања, испоље свој напредак у учењу 
хемије. При томе, неопходно је имати у виду да начин проверавања и садржај обухваћен 
проверавањем одређују начин учења ученика, усмеравајући често њихову пажњу само на оне 
делове градива који су проверавањем обухваћени и на ниво знања који се од њих тражи. У 
складу са тим, приликом осмишљавања задатака за испитивање ученичких постигнућа, веома 
је важно утврдити да ли се тим задацима проверава ниво знања прецизиран у оперативним 
задацима и у којој се мери задацима подстиче формирање целовитог знања, односно 
формирање система појмова.   
Проучавањем садржаја наставе хемије ученици развијају и комуникационе способности, 
способности да изнесу идеје, да наводе аргументе, да се оспособљавају за доношење одлука и 
преузимање одговорности. Истраживање у школској лабораторији (хемијском кабинету) као 
начин учења хемије, омогућава и подстиче развој наведених вештина. Ученици у таквим 
ситуацијама развијају способности да формулишу идеју у виду питања/проблема који се може 
истражити, да планирају, да се договарају, размењују знања и искуства, да извештавају о 
урађеном на јасан и структуриран начин. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Хемија  за 8. разред основне школе- уџбеник и лабораторијске вежбе са збирком задатака; 
Аутори: Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, Снежана Каламовић, ГЕРУНДИЈУМ 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 
 
Ред. 
број 

Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Лабораториј
ске вежбе Утврђивање 

1. Неметали, оксиди 
неметала и 
киселине 

септем
бар/окт

обар 

13 6 2 5 

2. Метали, оксиди 
метала и 
хидроксиди (базе) 

октоба
р/ 

новемб
ар 

8 4 1 3 

3. Соли новемб
ар 

5 3 1 1 

4. Електролитичка 
дисоцијација 
киселина, хидроксида 
и база 

децемб
ар 

3 2 0 1 

5. Увод у органску 
хемију 

децемб
ар 

2 1 0 1 

6. 
Угљоводоници 

децемб
ар/јану

ар 

12 7 1 4 

7. Органска једињења 
са кисеоником 

фебруа
р/ март 

9 5 1 3 

8. Биолошки важна 
органска једињења 

април/
мај 

12 7 1 4 

9. Хемија животне 
средине 

мај 4 2 0 2 

УКУПНО: 68 37   7 24 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА 
 
Циљ  наставе :  
-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 вештиа и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света у 
националном, регионалном, европском и глобалном оквиру, 
-унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом 
друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, иобразлагања 
сопствених ставова, разумевања мултифункционалности, развијање толеранције и културе), 
-оспособљавање за коришћење информационо-комуникационих технологија,  
-развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-
историјске баштине . 
 
Задаци наставе: 
- 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 светске 
историје, 
- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости , 
- повезују стечена знања и вештине са садржајима других  наставних предмета. 
 
Оперативни  задаци : 
-стицање знања о најважнијим одликама периода од краја 19. века до краја 20. Века, 
-стицање знања о најважнијим одликама периода од краја 19. века до краја 20. века на српском 
и југословенском простору, 
-разумевање најзначајнијих политичких идеја периода од краја 19. до краја 20. Века, 
-стицање знања о знаменитим личностима у општој и националној историји, 
-упознавање са културним и нучнотехничким достигнућима, 
-разумевање да национална историја представља саставни део опште историје, 
-развијање истраживачког духа и критичког односа према прошлости и оспособљавање да се 
препознају различита тумачења истих историјских догађаја, 
-разумвање узрока и последица најважнијих историјских појава у периоду од краја 19. до краја 
20. века, 
-овладавање вештине коришћења историјских карата, 
-повезивање различитих садржаја са одговарајућим временским одредницама и историјским 
периодом, 
-поседовање свести о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости. 
 
Корелација: 
-географија, 
-веронаука 
-српски језик. 
 
Начин остваривања програма: 
-монолошка- дијалошка 
-текст-метода 
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-хеуристичка 
-дискусија 
-илустративна 
-демонстативна 
-аналитичка 
-технике учења и памћења према способностима ученика. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић, Историја за 8.разред основне школе, Београд 
 
Литература за реализацију програма: 
-Група аутора, Историја српског народа, Београд 
-Група аутора, Историја Црне Горе, Подгорица 
Владимир Ћоровић, Историја Срба, Земун 
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918-1941., Београд 
Група аутора, Други светски рат, Београд 
Андрија Веселиновић, Радош Љушић, Српске династије, Нови Сад 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 
Ред. 
број 

Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализациј

е теме 
(месеци) 

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Свет у другој половини 
19.и почетком 20.века септембар 5 3 2 - 

2. Србија, Црна Гора и Срби 
у Хабзбуршком и 
Османском царству од 
1878. до 1914.г. 

новембар 14 
9 5 - 

3. Први светски рат децембар 5 3 2 - 
4. Србија и Црна Гора у 

Првом светском рату јануар 8 5 3 - 

5. Свет између Првог и 
Другог светског рата фебруар 8 5 3 - 

6. Југословенска краљевина март 5 3 2 - 
7. Други светски рат 1939-

1941. март 4 3 1 - 

8. Југославија у Другом 
светском рату април 7 5 2 - 

9. Свет у другој половини 
20.  и почетком 21.века април 4 3 1 - 

10. Југославија после Другог 
светског рата мај 8 5 3 - 

УКУПНО: 68 44 24 - 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ и задаци наставе .  
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 
Задаци наставе физичког васпитања су:  
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја);  
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални  
рад на њима; 
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и  
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);  
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-
социјалних образаца понашања;  
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 
живота и рада.  
 
Оперативни задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 
унапређивање услова школског живота кроз праксу; 
-упознавање школских правила и процедура; 
-разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 
-обучавање техникама групног рада; 
-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 
Корелација: 
Програм физичког  васпитања за осми разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмет изабрани спорт и зато је целисходна сарадња наставника ових предмета. 
 
Начин остваривања програма: 
 На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  
- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и 
других елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, 
учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  
- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  
- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 
учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.  
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и 
физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су 2 Завод за 
унапређивање образовања и васпитања саставни део упутства за вредновање и оцењивање 
напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 
праћење. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 

Ред. 
Број Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова 
по теми 

Број часова за 

Обраду Вежбање Провера 

1. АТЛЕТИКА IX, IV 11 1 9 1 
2. ФУДБАЛ X, XI, II, III, 

IV 24 15 6 3 

3. ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 
ТЛУ, ПОЛИГОН XI, XII 16 7 6 3 

4. ПЛЕС I 4 2 1 1 
5. СТОНИ ТЕНИС II 4  4  
6. ПРОВЕРА ФИЗИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ V, VI 9 1  8 

       
УКУПНО: 68 26 26 16 
 
 

 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ  наставе : 
− Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 
− стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и 
културама ; 
− даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 
−  подстакне потребу за учењем страних језика; 
− подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење 
језика. 
 
Задаци наставе: 
− развије позитивна осећања према језику који учи; 
− описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим 
ситуацијама;  
− именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују. 
− ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са 
говорницима других језика 
− стимулише машту, креативност и радозналост; 
− олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 
− препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући 
значај личног залагања у процесу учења страног језика; 
− разликује језик који учи од других језика; 
− развија способност и навику слушања са разумевањем. 
 
Оперативни  задаци :            
Разумевање говора  
Ученик треба да:  
- разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и друго;  
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- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до осам реченица, које наставник исказује 
природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже 
језичку грађу обрађену током претходних  разреда;  
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством 
и са активностима на часу.  
Разумевање писаног текста  
Ученик треба да:  
- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног 
читања;  
- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима;  
- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (око 70 
речи);  
- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или 
догађајем (ко, шта, где, када...).  
 Усмено изражавање  
Ученик треба да:  
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује 
ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;  
- ступи у дијалог и у оквиру шест - седам реплика, постављањем и одговарањем на питања, 
води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог и 
шестог разреда;  
- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица 
представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног 
текста, или опише слику, лице, предмет, животињу и ситуацију;  
- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације.  
Интеракција  
Ученик треба да:  
- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном 
ситуацијом;  
- поставља једноставна питања и одговара на њих;  
- изражава допадање или недопадање;  
- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.);  
- тражи разјашњења када нешто не разуме. 
 
Корелација:  
српски језик, географија, историја, биологија, техничко образовање, ликовна култура, музичка 
култура.  
 
Начин остваривања програма: 
Циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 
ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери;  
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  
- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, 
васпитне и социјализирајуће елементе;  
- битно је значење језичке поруке;  
- наставник и даље ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности 
исказа;  
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор 
није изворни говорник;  
- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 
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индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора 
(интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више 
сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, 
поступком и циљем;  
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  
-усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;  
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагоёене листе 
задатака и активности; Завод за унапређивање образовања и васпитања  
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- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;  
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;  
- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних 
материјала;  
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан;  
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 
ученике на студиозни и истраживачки рад;  
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто;  
Технике (активности)  
Током часа се препоручује динамично смењивање техника / активности које не би требало да 
трају дуже од 15 минута.  
1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди 
али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.).  
2. Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације 
итд.)  
3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или 
родитеље и сл.)  
4. Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, 
додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 
хронологију и сл.)  
Игре примерене узрасту  
Певање у групи  
Класирање и упореёивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације... )  
8. Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти  
9. Цртање по диктату, израда сликовног речника  
10. "Превођење" исказа у гест и геста у исказ  
11. Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом 
или пак именовање наслова  
12. Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са путовања, 
рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације)  
13. Разумевање писаног језика:  
- уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, 
глаголско време, лице... )  
14. Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 
ликовни израз.  
15. Писмено изражавање:  
- повезивање гласова и групе слова  
- замењивање речи цртежом или сликом  
- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 
укрштене речи, и слично)  
- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама Завод за унапреёивање 
образовања и васпитања  
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- попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис или сл, налепнице за 
кофер)  
- писање честитки и разгледница  
- писање краћих текстова  
Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто 
тако оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану 
активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се 
обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност 
наставе. Оцењивање се спроводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради 
јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Елементи за проверу и оцењивање:  
- разумевање говора  
- разумевање краћег писаног текста  
- усмено изражавање  
- писмено изражавање  
- усвојеност лексичких садржаја  
- усвојеност граматичких структура  
- правопис  
- залагање на часу  
- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
“Project 4“, Tom Hutchinson 
 
Литература за реализацију програма: уџбеник и радна свеска, аудио CD 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
Ред. 
број 
Н. 
Теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализаци

је теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Introduction Септемба
р 4 0 3 1 

2. Past and present Септемба
р, октобар 8 3.5 3.5 1 

3. Fame and fortune Октобар, 
новембар 9 3.4 4.5 1 

4. The first written test Новембар 3 0 2 1 
5. Health and safety Децембар 9 4 4 1 
6. Christmas and New Year Децембар 1 0.5 0.5 0 
7. Heroes Јануар, 

фебруар 10 4 5 1 

8. Our environment Март, 
април 10 4 5 1 

9. Easter Април 1 0.5 0.5 0 
10. The second written test Aприл, 

мај 3 0 2 1 

   11. Relationships Мај, јун  10 4 5 1 
УКУПНО: 68     
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Н А С Т А В Н И  П Р Е Д М Е Т :  М А Т Е М А Т И К А  
 
Циљ и задаци наставе: 
Циљ  наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну  
jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 
образовних постигнућа, као и да:  
- оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у  новим и непознатим ситуацијама; 
- оспособи ученике да изразе и образложе своје  мишљење и дискутују са другима; 
- развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје; 
- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање 
појава и законитости у природи и друштву;  
- оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 
задатака из животне праксе; 
- представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;  
- доприноси 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; 
- нумеричко описмењавање ради успешног бављења било којом професијом и остваривања 
квалитета живота; 
- 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  људске  делатности (математичко модело- 
вање), 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;165 
- 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. 
 
Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 
- умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с једном 
и две непознате на основу еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче графички; 
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- одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи 
једначине; 
- уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам 
функције и њеног графика; 
- овладају појмом функције упознавањем/усвајањем  линеарне функције и њених својстава, 
тако да могу да цртају и читају разне графике линеарне функције; 
- умеју да тумаче  податке представљене различитим дијаграмима и табелама;   
- умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, појава и 
процеса; умеју да израчунају медијану и да је користе; 
- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 
- науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 
- науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умеју 
да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела; 
- примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и 
других области; 
-примењују елементе дедуктивног закључивања. 
 
Корелација 
Програм математике за осми разред највише је у корелацији са програмомнаставног предмета 
физика и зато је целисходна сарадња ових наставника. 
 
Начин остваривања програма: 
Сличност троуглова.  –Поновити да је  сличност троуглова  уведена  преко једнакости 
углова. Талесова теорема (без доказа). Поређење троуглова по сличности – коефицијент 
сличности. Применити сличност на правоугли троугао и на тај начин извести Питагорину 
теорему. 
Тачка, права, раван. – Ученике упознати с међусобним односима тачака, правих и равни у 
простору и коришћењем модела и објеката у реалном окружењу и на сликама (цртежима) 
којима се представљају. Елементе који одређују раван (три неколинеарне тачке, две праве које 
се секу или су паралелне) и однос двеју равни  представљати сликама, и на тај начин развијати 
ту врсту просторног сагледавања.  
Посебно посветити пажњу односу равни и на њој нормалне праве. Ортогонална пројекција 
тачке на раван и ортогонално пројектовање дужи (тачка-по-тачка). Наставник треба да 
демонстрира ова својства користећи припремљени материјал,  а не да захтева да то ученици 
самостално раде. Полиедар као тело ограничено коначним бројем полигона. Неки основни 
полиедри ће се детаљније обрађивати (види даље). 
Линеарне једначине и неједначине. – До сада су ученици решавали само једноставне 
примере једначина и неједначина, ослањајући се на везе међу операцијама и на ствојства збира 
и производа. Сад се решавају и сложенији примери, применом правила којима се једначине и 
неједначине трансформишу у њима еквивалентне. Зато је потребно обновити појам 
алгебарског израза са променљивом и основна правила рачунања с бројевима. Истаћи да ова 
правила важе и кад се бројеви замене изразима са променљивом. 
Два израза су еквивалентна (идентички једнака) ако се један од њих добија из другог 
применом правила рачунања у коначном броју корака. Истаћи чињеницу да су  вредности 
двају еквивалантних израза једнаке за све допустиве вредности променљивих. Из овога следи 
да су линеарне једначине  f(x)=g(x) и  f(x)=h(x)(односно неједначине  f(x)>g(x) и  f(x)>h(x),  тј.  
f(x)<g(x) и  f(x)<h(x)) еквивалентне ако је израз g(x) еквивалентан изразу h(x).Треба рећи да је 
алгебарски израз с променљивом  x линеаран ако је еквивалентан изразу облика  ax+b,  и 
једначина (неједначина) је линеарна ако је еквивалентна једначини (неједначини) облика 
ax+b=0 (ax+b>0, ax+b<0). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016- 2020. 
 

 
 

Геометријска тела – Да би ученици што лакше упознали геометријска тела (призму, 
пирамиду, ваљак, купу и лопту), њихове елементе и својства и научили да израчунавају 
површинe и запреминe ових тела, треба користити њихове моделе, мреже, скице и слике. 
Препоручљиво је да и сами ученици цртају мреже и израђују моделе проучаваних тела. 
Израчунавати површине и запремине само оних тела која су наведена у програму. Извођење 
формуле за запремину везивати за прихваћену формулу за запремину квадра. Погодним 
примерима из физике показати везуизмеђу запремине, масе и густине тела. 
Рачунати површине и запремине преко основних елемената (датих одговарајућим формулама) 
као и с њима зависних елемената (дужине ивица, бочне висине, полупречника описаног или 
уписаног круга,...). Практично примењиватиова знања кроз различите конкретне примере 
рачунања површина и запремина објеката из окружења. 
Линеарна функција – Говорити о линеарној функцији не уводећи општи појам функције. 
Детаљно обрадити линеарну функцију и њена својства и научитиученике да цртају графике и 
читају њихова својства.  
Графичко представљање статистичких података  – За примере статистичких података 
наведених у садржају програма бирати податке које ученици овог узраста разумеју и који за 
њих имају релевантно значење: школске оцене и просеци, резултати медицинских мерења и 
сличне податке из свакодневног живота.  
Системи линеарних једначина с две непознате. – Ученици треба да упознају линеарну 
једначину с две непознате, график једначине с две непознате(права) и појам система 
једначина; они треба да знају да је график једначине аx +by + c=0, где је а  0 или b  0 права 
и да умеју да нацртају тај график. Графички приказ и интерпретација система линеарних 
једначина с две непознате имају значајну улогу.  Решавати  једноставније облике система 
методама замене и супротних коефицијената.У изучавању линеарних једначина с једном 
непознатом и система линеарних једначина значајну пажњу треба посветити у њиховој 
примени на решавању разних једноставних проблема.Неопходно је да се осмишљеним 
планирањем наставе изврши понављање и повезивање градива наставних садржаја из 
претходних разреда и „текућег“ градива,при чему посебну пажњу треба обратити на усвојене 
стандарде постигнућа ученика на крају обавезног образовања. То би допринело да ученици на 
крају основне школе имају заокругљена и систематизована математичка знања. Такође, 
пожељноје повезати наставне садржаје предмета математика са наставним садржајима других 
предмета у сарадњи са колегама који предају те предмете. 
 
Уџбеник за реализацију програма: 
Уџбеник за осми разред основне школе, КРУГ 
Збирка задатака за осми разред основне школе, КРУГ  
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

 
Ред. 
број 

Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализациј

е теме 
(месеци) 

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Сличност 
троуглова септембар               9 5 3 1 

2. Тачка, права, 
раван 

септембар, 
октобар 13 6 6 1 

3. Линеарне 
једначине и 
неједначине са 
једном 
непознатом 

октобар 23 

8 13 2 

4. Призма новембар 13 4 8 1 
5. Пирамида децембар,ја

нуар 15 5 9 1 

6. Линеарна 
функција 

јануар,феб
руар 13 5 7 1 

7. Графичко 
представљање 
статистичких 
података 

фебруар,ма
рт 9 

4 4 1 

8. Системи 
линеарних 
једначина са две 
непознате 

март,април 19 

6 12 1 

9. Ваљак април,мај 10 4 5 1 
10. Купа мај 11 4 6 1 
11. Лопта мај 5 2 2 1 

УКУПНО: 144 57 75 12 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 
 
Циљ  наставе :  
Циљ наставе биологије у основној школи јесте да осигура да сви ученици стекну базичну 
језичку научну писменост и да напредују у 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 усвајањем 
образовно-васпитних садржаја развију знања, вештине и умења из областиекологије и заштите 
животне средине, уз примену концепта одрживог развоја. 
 
Задаци наставе: 
– стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике радасврха, циљеви и 
задаци образовања, као и циљеви наставе биологије буду и у пуној мери реализовани, 
– упознавање еколошких појмова, 
– стицање и проширивање знања о животној средини, 
– развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине, 
– усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација 
на очувану животну средину. 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да: 
– упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живог света на 
земљи, 
– науче и схвате нивое организације живог света у природи, 
– упознају предмет истраживања екологије и њен значај, 
– упознају компоненте животне средине, 
– упознају еколошке факторе и њихов значај за живи свет, 
– схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране, 
– схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику односа материје и 
енергије, 
– схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема, 
– упознају основне типове екосистема и животне услове у њима, 
– стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине екосистема, 
– упознају глобалне последице загађивања животне средине, 
– упознају појам и концепцију одрживог развоја, 
– разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине, 
– упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај њиховог рационалног коришћења, 
– изграде ставове, развијају знања и умења важна за заштиту животне средине и допринос 
одрживом развоју, 
– развијају еколошку, здравствену културу и културу живљења. 
 
Корелација: 
Довођење садржаја наставне јединице у везу са другим садржајем у предмету, осталим 
наставним предметима и животном стварношћу. 
 
Начин остваривања програма: 
-индивидуални и групни, 
-рад у паровима 
-демонстрација 
-лабораторијска 
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-метода 
-метод разговора 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Биологија 8- уџбеник- Др Гордана Субаков-Симић, НОВИ ЛОГОС 
 
Литература за реализацију програма: 
Биологија 8- радна свеска- Др Гордана Субаков-Симић, Марина Дрндарски 
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 
Ред. 
број 

Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т

И  

Време 
реализациј

е теме 
(месеци) 

Број 

часова   
по 

теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. УВОД септембар 5 4 0 1 
2. ЕКОЛОГИЈА И 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 
октобар, 
новембар 16 10 5 1 

3. УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА 
И 
УНАПРЕЂИВАЊЕЕКОСИС
ТЕМА-ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

децембар, 
јануар, 

фебруар 
21 

 

12 

 

  8 

 

  1 

4. ГЛОБАЛНЕ 
ПОСЛЕДИЦЕ 
ЗАГАЂИВАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

март 9 

 

5 

 

  3 

 

  1 

5. ЖИВОТНА СРЕДИНЕ 
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ април 10 5 4  1 

6. ЖИВОТНА СРЕДИНА, 
ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА 
ЖИВЉЕЊА 

мај 7 
3 2  2 

УКУПНО: 68 39 22 7 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ  наставе :  
Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 
уметничку 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 подстиче и развија 
ученичко – стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењима 
друштва и карактером овог наставног предмета .  
 
Задаци наставе: 
Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 
ликовне културе сврха , циљеви и задаци образовања , као и циљеви наставе предмета ликовне 
културе , буду у пуној мери рализовани . – Развијање способности ученика за опажање 
квалитета свих ликовних елемената ; - Стварање услова да ученици на часовима у процесу 
реализације садржаја , користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна 
својства ; - Развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених 
информација као основе за увођење у визуелно мишљење ; - Развијање смисла за естетске , 
визуелне и естетске вредности , које се стичу у настави , а примењују у раду и животу : - 
Развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање ; - Подстицање 
интересовања , и неговање потребе код ученика за посећивање музеја , изложби , као и за 
чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде ; - Стварње 
услова да се ушознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и 
друштвене појаве ; - Омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према 
вредностима израженим у делима различитих подручја ликовне уметности ; - Развијање 
способности за препознавање основних својстава традиционалне , модерне и савремене 
уметности . 
 
Оперативни  задаци :  
Ученици треба да се оспособе да опажају и представљају слободне композиције , визуелне 
метафорике , контраста јединства и доминанте у простору , фантастике ; - Формирају навике 
за виши ниво културе рада , квалитет производа , културу живота и слободног времена ; - 
ликовно-визуелно описмене , развију креативне способности , припремају за ефикасно и 
савремено укључивање у рад , односно за различита занимања . 
 
Корелација: Техничко и информатичко образовање, српски језик, биологија 
 
Начин остваривања програма:Фронтални индивидуални  и рад у пару, монолошко- 
дијалошка метода и практичан рад 
 
Уџбеник за реализацију програма : Уџбеник за 8. разред, aутор Зоран Глигоријевић, издавач 
БИГЗ 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

 
 
 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ  наставе :  
– _ стицање основног техничког и информатичког образовања, 
– стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање за 
њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу,  
– схватање законитости природних и техничких наука, 
– схватање улоге информационо-комуникационих технологија (ИЦТ) у различитим 
струкама и областима живота, 
– упознавање рада на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених 
програма, као и њихово коришћење у свакодневном животу, 
– упознавање рада на рачунару с готовим програмима за обраду текста, графичких приказа, 
интерфејс и интернет, 
– развијање психомоторних способности, 
– развијање стваралачког и критичког мишљења, 
– развијање способности практичног стварања, односно реализација сопствене идеје  према 
сопственом плану, где се афирмишу креативност и оригиналност, 
– схватање важности примене науке у техници, технологији и другим облицима 
друштвенокорисног рада, 
– савладавање основних принципа руковања различитим средствима рада, објектима 
технике и управљања технолошким процесима, 
– развијање прецизности у раду, упорности и истрајности приликом решавања задатака, 
– стицање радних навика и оспособљавање за сарадњу и тимски рад, 
– стицање знања за коришћење мерних инструмената, 
– упознавање са основним особинама материјала и правилан избор материјала приликом 
израде модела или макете, 

Ред. 
број 
Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализациј

е теме 
(месеци) 

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. СЛОБОДНО 
КОМПОНОВАЊЕ 

Септембар 
Октобар               5 2 2 1 

2. ВИЗУЕЛНА 
МЕТАФОРИКА И 
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Јануар 
Фебруар 

Март 
7 

 
3 

 
3 

 
1 

3. КОНТРАСТ,ЈЕДИНС
ТВО И 
ДОМИНАНТА У 
ПРОСТОРУ 

Април 
Мај 16 

 
7 

 
7 

 
2 

4. СЛОБОДНО 
КОМПОНОВАЊЕ И 
ФАНТАСТИКА 

Мај 6 
 
2 

 
2 

 
2 

УКУПНО: 34 14 14 6 
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– упознавање графичке комуникације (коришћење техничке терминологије и цртање и 
исправно читање електротехничких шема и шема у електроници), 
– препознавање природних ресурса и њихове ограничености у коришћењу, 
– упознавање с мерама заштите и потребе за обновом и унапређењем животног окружења, 
– упознавање с мерама заштите од струјног удара. 
 
Задаци наставе:   
– проширивање знања о основним командама оперативног система, 
– проширивање знања о коришћењу интернета и електронске поште, 
– проширивање знања о основним програмима за унос и обраду текста, уређење табела и 
израду презентација, 
– упознавање подсистема електроенергетског система, 
– стицање знања о дистрибуцији електричне енергије, 
– упознавање електроинсталационих материјала и елемената према стандардима наведених 
електроматеријала,   
– упознавање са основним електротехничким симболима, 
– савладавање читања и цртања једноставнијих електротехничких шема, 
– стицање основних практичних знања и умења при састављању електричних струјних 
кола, 
– упознавање функционисања кућних инсталација, 
– упознавање са основним деловима електротермичких и електродинамичких апарата и 
уређаја у домаћинству, 
– стицање знања о правилном коришћењу електричних уређаја и апарата у домаћинству, 
– стицање знања и стварање навика рационалног коришћења електричне енергије, 
– упознавање са основним електронским елементима, 
– упознавање са симболима и шемама у електроници, 
– упознавање принципа рада телекомуникационих и аудио-визуелних уређаја у 
домаћинству, 
 
Оперативни  задаци :  
– Ученици треба да : -прошире знања о основним командама оперативног система, 
– прошире знања окоишћењу интернета и електронске поште, 
– прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике 
– обуче се за припрему презентација, 
– упознају подсистеме електроенергетског система, 
– стекну појам о дистрибуцији електричне енергије, 
– упознају електроинста 
– лациони материјал и елементе према стандардима  
– наведених електроматеријала, 
– упознају основне електротехничке симболе, 
– науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у  
– практичном раду, 
– стекну основна практична знања и умења у састављању ел 
– ектричних струјних  
– кола,  
– упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и  
– уређаја у домаћинству, 
– науче да правилно користе електричне уређаје и апарате,  
– упознају основне електронске елементе, 
– науче симболе и шеме у електроници, 
– схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству, 
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– развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела. 
 
Корелација: 
- Физика 
 
Начин остваривања програма: 
Информатичке технологије–наставни садржаји се реализују у континуитету са претходним 
годинама. Треба настојати да ученици овладају практичном применом рачунара у решавању 
различитих задатака: обрадомтекста, података, табела, графике. У индивидуалном прилазу 
омогућити нивелацију општеобразовних информатичких знања и компетенција. Посебна 
пажња у овом разреду је посвећена модемској вези, интернету и приступу светској 
рачунарској мрежи (www), коришћење интернета, електронска пошта.За реализацију садржаја 
везаних за управљање помоћу персоналних рачунара (серијски и паралелни улаз, излаз, 
комуникација персоналних рачунара са окружењем), неопходно јеобезбедити одговарајуће 
моделе.Упознати симболекоји се користе при изради цртежа и електричних шема, као 
најосновније цртеже и шеме електричних струјних кола. Поред употребе прибора, ученике 
упознати са могућностима употребе једноставнијих софтвера за израду техничких цртежа и 
шема.Електротехнички материјалии инсталацијепредстављају практичну примену претходних  
садржаја о материјалима и графичким комуникацијама. Упознавање електроинсталационог 
материјала и прибора најефикасније се може остварити применом у различитим 
конструкцијама струјних кола. Електроинсталациони материјали и прибор -својства и примена 
(проводници, суперпроводници, изолатори, прекидачи, утикачи, сијалична грла, 
осигурачи,електрично бројило, уклопни сат).Ову област реализовати тако да се оствари 
логична и функционална целина са  
садржајима који су изучавани претходних година.Водити рачуна дасе ради само са напонима 
до 24 v.Посебне могућности  
пружају адекватни софтвери који омогућавају конструкцију различитих струјних кола у 
виртуелном облику. 
Опасности и заштита од струјног удара.  
Упознати ученике са могућим нежељеним последицама дејства струје,начином заштите од 
струјног удара и пружање прве помоћи.  
Електричне машине и уређаји  
–као област реализује се у тесној корелацији са наставним садржајима физике, посебно са 
аспекта закона електротехнике на којима су засновани разни уређаји на електротермичком или 
електромагнетном дејству електричне струје. Тежиште је на производњи, трансформацији и 
преносу електричне енергије. Део садржаја посветити алтернативним изворима електричне 
енергијеУпознавање електротермичких апарата и уређеја у домаћинству почети од 
једноставнијих као што су решо, пегла,  
грејалице, а затим упознати и сложеније као што су штедњак, пећ, бојлер. Упознавањем 
конструкције релеа упознати примену електромагнета и у другим уређајима који раде на 
сличном принципу као што је електрично звонце, дизалица  
и др. Упознавање електричних машина (генератор, електромотор) и њихове примене код 
аутомобила и апарата за домаћинство захтева одговарајуће техничке услове за реализацију. Ту 
се пре свега мисли на разне цртеже, шеме, моделе, узорке, пресеке као и на мултимедијалне 
презентације. 
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству 
. Упознати основне делове и принципе рада електромеханичких (вентилатор, бушилица ..), 
електротермичко-механичких уређаја у домаћинству (фен за косу, калорифер, клима уређај...) 
Дигитална електроника 
–упознати ученике са основама на којима је заснована аналогна технологија која је на заласку 
примене и основе дигиталне  
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технологије која је у све већој примени. Објаснити предности дигиталне технологије над 
аналогном. Упознати основне електронскеелементе, логичка кола, интегрисана електронска 
кола. У том светлу представити основне делове рачунара :  
матична плоча, процесор, меморија, интерфејс, модем.  
Електронски уређаји у домаћинству  
–прелазак аналогне на дигиталну технику, телекомуникације и аудиовизуелна средства (радио 
и ТВ), мобилна телефонија, GPSсистеми, интернет и кабловска телевизија.  
Од идеје до реализације  
–модули 
. У складу са интенцијама документа „Европске димензије у образовању“ у којој се наводи 
„Циљ основне школе је да обезбеди ученицима основу за наредне нивое образовања, да 
оспособи ученике да користе и усмеравају своје искуство из света око себе како би и даље 
развијали своје психомоторне вештине..“ као и ... „развијање икоришћење облика рада који 
омогућава инивидуални прилаз настави и учења и, истовремено стварање услова за заједничко 
учење; унапређење учења путем открића; подршка пројектном раду уз учењу који се заснива 
на инердисциплонарним глобалним темама“ наставатехничког образовања организује се кроз 
модулемогућност индивидуализације и диференцијације наставе. У реализацији ове теме 
оставља се могућност да ученици изразе своје личне афинитете, способности, интересовања па 
и пол како би се определили за неку одпонуђених области: Практична израда електричних 
кола–експеримент 
–истраживање, од конструкторског материјала и симулација коришћењем 
рачунарскогсофтвера; Практични примери управљањапомоћу рачунара; 
Моделовање електричних машина и уређаја, аутоматскихсистемаиробота. Исто тако могуће је 
изабрати интензивнији рад за обртаду текста, података, табела, графика и анимације, 
припрема презантација. За сваку активност за коју се ученици определе раде по алгоритму од 
идеје до реализације.У осмом разреду ученик треба да: 
-самосталнокористи готове програме у решавању једноставних проблема помоћу рачунара; 
-уме да се укључи у рачунарску мрежу; 
-уме да читају једноставније шеме код којих су примењени основни електротехнички и 
електронски симболи, 
-зна намену техничко-технолошке документације у електротехници и електроници 
-зна саставелектричне кућне инсталације и све значајне елементе у њој, кварове који се могу 
догодити; 
-правилно користи електричне и електронске уређаје у домаћинству 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Борислав Дакић, Дијана Каруовић, Техничко и информатичко образовање 8, уџбеник за осми 
разред основне школе, КЕЛТТ   
 
Литература за реализацију програма: 
 Борислав Дакић, Мирослав Парошкај, Техничко и информатичко образовање 8, радна свеска за 
осми разред основне школе, КЛЕТТ 
 
Друго:  Телевизија, интернет, стручни часописи 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 

 
Ред. 
број 

Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. ИНФОРМАТИЧКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ  16 8 5 3 

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И 
ИНСТАЛАЦИЈЕ  10 

4 3 3 

3. ЕЛЕКТРИЧНЕ 
МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ  14 7 6 1 

4. ДИГИТАЛНА 
ЕЛЕКТРОНИКА  12 7 3 2 

5. ОД ИДЕЈЕ ДО  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ – 
МОДУЛИ  16 

0 16 0 

УКУПНО: 68 26 33 9 
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Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Верска настава (Православни Катихизис) 
 
Циљ  наставе: 
Циљ Верске наставе у осмом разреду је рекапитулација целокупног градива из претходних 
разреда са посебним истицањем следећих елемената: Да је метафизичко бачело постојања Бог, 
односно да истинско биће треба тражити у Богу који је Света Тројица; да је онтолошко начело 
на основу православног учења о Богу као Светој Тројици личност, а не природа; да је личност 
заједница слободе са другом личношћу; да је човек створен као личност и да је позван да 
постоји на начин на који постоји Света Тројица ако жели да превазиђе ограничења своје 
природе, што се остварује у Христу, односно Литургији. 
 
Задаци наставе: 
Ученици треба да: 
-стекну свест о томе да је личност заједница слободе с другом личношћу; 
- буду свесни разлике између природе и личности; 
- Запазе да је личност носилац постојања природе; 
- Уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између једног и многих. 
 
Оперативни  задаци : 
Ученици треба да стекну свест о томе да је личност заједница слободе са другом личношћу, 
треба да запазе да је личност носилац постојања природе, уочавање да у Хришћанској 
онтологији нема сукоба и искључивости између једног и многих, треба да буду свесни разлика 
између природе и личности, формулисање учења цркве о начину сједињења две природе у 
Христу, треба указати  то да је метафизичко начело постојања Бог, тј. да истинско биће треба 
тражити у Богу - Св. Тројици, изградња свести о томе да Бог воли човека и свет и да их никад 
не напушта, развијање способности уочавања сличности у структури старозаветне и 
новозаветне цркве, изучавање православне иконографије. 
 
Начин остваривања програма: 
Индивидуални, фронтални, рад у пару и групама, разговор, читање текстова и анализа, 
описивање, читање Светоотачке литератуте, презентација путем видео материјала, 
објашњење, читање и анализа Светог писма, разрада технике иконописања. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Радна свеска за Веронауку, Осми разред  ОШ – Принтекс, Ваљево 
 
Литература за реализацију програма: 
Православни Катихизис за 8 разред ОШ– Епископ Игњатије Мидић, ЗУНС Београд. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   
 
 
Ред. 
број 

Н. 
теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Време 
реализације 

теме 
(месеци) 

Број 

часова  
по 

теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Увод Септембар 1 / 1 / 
2. Учење о личности на 

основу православне 
тријадологије 

Септембар 3 
2 1 / 

3. Разлика између природе 
и личности у Богу 

Септембар, 
Октобар 3 1 2 / 

4. Онтолошке последице 
православне 
тријадологије по човека 
и створени свет 
(личност као носилац 
постојања природе) 

Октобар, 
Новембар 4 

2 2 / 

5. Човек као личност 
(личност је заједница) 

Новембар, 
Децембар 4 3 1 / 

6. Сједињење тварне и 
нетварне природе у 
једној личности 
Христовој 
(Халкидонски, 4 Вас. 
Саб. И његове одлуке) 

Децембар, 
Јануар 4 

2 2 / 

7. Обожење створене 
природе у Христовој 
личности (личност 
може имати више 
природа у себи) 

Јануар, 
Фебруар 5 

3 2 / 

8. Црква као Тело 
Христово 
(Литургијска пројава 
Цркве) 

Март 3 
2 1 / 

9. Будуће Царство Божије 
као узрок Цркве 
(последњи догађај 
Царства Божијег даје 
истинитост историјским 
догађајима) 

 

Април, Мај 

4 2 2 / 

10. Светост и Царство 
Божије у православној 
иконографији 

Мај, Јун 3 2 1 / 

УКУПНО: 34 19 15 / 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ наставе . 
Циљ предмета је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију вештине и усвоје 
вредности које су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском 
друштву. 
 
Задаци : 
-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 
грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског 
васпитања буду у пуној мери реализовани; 
-разумевање концепта универзалности права детета; 
-стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у савременом свету;  
-подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета; 
-упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 
-упознавање са местом, улогом и значајем међународнихорганизација које се у свом раду баве 
унапређивањем положаја деце; 
-упознавање са местом, улогом и значајем институцијаи организацијакоје се у свом раду баве 
унапређивањем положаја деце у Србији;  
-упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса деце;  
-разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета уунапређивању 
положаја деце у једном друштву;  
-идентификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за њихову активнуулогу 
у унапређивању положаја деце у друштву; 
-разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 
-унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих 
медија; 
-упознавање са улогом медија у креирању слике детета у др 
 
Корелација: 
Програм грађанског васпитања за osmi разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмета историја, српски језик, информатика, музичка и ликовна култура и зато је 
целисходна сарадња наставника ових предмета. 
 
Начин остваривања програма: 
Начини и методе реализације програма су исти они који су већ коришћени у  
оквиру овог предмета. Кроз изборни предмет грађанско васпитање и даље се негује и развија 
процес сазнавања кроз активно учење, односно кроз пуну партиципацију ученика, учење од 
других и заједно са другима, као и учење за живот уз коришћење искуства ученика. 
У складу са развојним карактеристикама ученика осмог разреда све чешће се могу користити 
сложенији начини рада као што су дискусија, аргументовање, дебата, анализа случаја и 
поређење. Неки од садржаја посебно су погодни за рад у малим групама или паровима (нпр. 
тематски садржаји о установама и законској регулативи у Србији у различитим областима, 
анализа медија...). 
Као и при реализацији претходних програма овог предмета, наставник је извор знања, 
организатор и водитељ ученичких активности, као и особа која даје повратну информацију. 
Ученици осмог разреда су у великој мери овладали начином рада који подразумева лични 
ангажман, сарадњу и активности ван учионице, тако да се наставља учење кроз партнерски 
однос између њих и наставника.  
Током реализације програма треба имати у виду да се тиме завршава образовање из 
грађанског васпитања у основној школи. Размена искустава ученика и евалуација наставе 
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предмета у целини са становишта шта су научили и како процењују употребљивост стечених 
знања и вештина за свакодневни живот, предвиђени су за реализацију у завршном делу 
програма. Међутим, то није довољно, већ је потребно да се током свих часова врши 
повезивање и умрежавање» кључних појмова грађанског васпитањакао што су права, слободе, 
одговорности, демократија, поштовање итд. са садржајем који се обрађује овим програмом. 
Циљ целокупног програма грађанског васпитањау основној школи је да се код ученика 
постигну промене на нивоу знања, вештина, ставова, вредности као претпоставке за целовит 
развој личности иза успешан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском 
друштву у духу поштовања људских права и слобода. 
Предвиђене теме програма се могу ефикасније реализовати уз коришћење разноврсног 
материјала, на чијој припреми могу радити и наставници и ученици. Ти материјали треба да 
буду из различитих извора (књиге, штампа, телевизија, интернет...), актуелни,подстицајни за 
дискусију и критичко читање. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Грађанско васпитање за осми разред основне школе, Министарство просвете, Република 
Србија. 
 
Литература за реализацију програма:  
Уџбеници из историје за основну школу, фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови 
А4 формата бели и у боји, ЦД,ДВД; новинске илустрације; Интернет.  
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 
 
Ред. 
број 

Н. теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализаци

је теме 
(месеци) 

Број 

часова 
по теми 

Бројчасоваза 

Обраду Утврђивање Пројекти 

1. УВОД IX 2 2        0 / 
 

2. 

ДЕЦА У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

IX,X, 
XI,XII, I, 

II, 
18              

12 

             

              4 

            

            2 
3. МЕДИЈИ У 

САВРЕМЕНОМ 
ДРУШТВУ 

II,III,IV,       
V,                11              5 

               

              2 

              

            4 
 

 

4. ЗАВРШНИ ДЕО    V 

                    

               

               3 

 

 

             

 

            0 

 

 

 

 

               3 

 

 

 

           0 

УКУПНО: 34 19 9 6 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ  наставе :  
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се 
остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности иметода учења 
страног језика. Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте развијање 
сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 
естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и 
према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег 
језика. Током основног образовања, 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, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања, самостално 
учење истог или другог страног језика. 
 
Задаци наставе страног језика су : 
- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе страног језика сврха,циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног 
језика буду у пуној мери реализовани 
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 
моралних и естетских ставова 
- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији 
- Стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 
- Усвајање основних знања из страног језика, која ће ученику омогућити да се у 
једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са лљудима из других земаља 
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације, у складу са специфичностима 
језика који учи 
- Оспособљавање да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или 
других станих језика, на различите начине и у свим животним околностима. 
Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог 
страног језика поспешује стицанје вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање 
свести о језицком богатству ужег и ширег окружења. 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају 
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 
језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 
СТАНДАРДИ : 
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
  Ученик  разуме једноставну усмену порукуисказану савременим језиком, не дужу од 4,5 
минута, и то - на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), - на нивоу 
селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи 
на различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација).:     
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 
 Чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове, у складу са познатим темама, 
садржајима и комуникативним функцијама. 
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УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ   
Исказује,  у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, једноставну усмену поруку, исприча 
лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз помоћ 
наставника. 
ИНТЕРАКЦИЈА  
Остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са 
познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. 
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, пише поруке и кратке текстове. 
ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ   
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције. 
 
Оперативни  задаци :     
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
  На крају oсмог разреда, ученик треба да :  - разуме наставников говор и његова упутства;  - 
разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 15 реченица , и не дуже од 3 минута, које 
исказују говорници различитих стандардних варијетета, на већ обрађене и новоуведене теме у 
вези са свакодневним животом, ближим и даљим учениковим окружењем и узрасно 
специфичним интересовањима; - разуме садржај текстова савремених музичких композиција 
исказаних једноставним језичким средствима; - у зависности од комуникативног циља, ученик 
у тексту препознаје и идентификује његов општи сдржај, важне информације (спецификоване 
и/или налогом захтеване), суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални 
контекст.  
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 
 На крају oсмог разреда, ученик треба да : - разуме општи смисао аутентичних и адаптираних 
текстова, дужине до 150 речи (огласи, краћи извештаји и вести, брошуре и проспекти, 
сервисне информације, краће репортаже, интервјуи, стрипови) из домена већ обрађених и 
новоуведених тема у складу са узрастом и интересовањима, а у вези са свакодневним 
животом, ближим и даљим учениковим окружењем, друштвеним појавама значајним за младе; 
- у зависности од комуникативног циља, ученик у тексту препознаје и идентификује његов 
општи сдржај, важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване), суштину поруке 
и говорникову намеру, као и емоционални контекст.  
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ   
На крају oсмог разреда ученик треба да : - једноставним језичким средствима (усвојеним 
речима,изразима, реченицама) даје основне информације о себи, својој породици, свом 
окружењу, школи и друговима, као и о осталим узрасно адекватним темама, као и да се код 
саговорника распита о информацијама; - уз наставникову помоћ и употребу усвојених 
језичких средстава , води кратак разговор о познатим темама. 
ИНТЕРАКЦИЈА  
На крају oсмог разреда, ученик треба да : - реагује, вербално или невербално на упутства или 
постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; - поставља питања и одговара на њих; - 
изражава допадање или недопадање, нуди и прихвата понуду, позив или извињење; - учествује 
на заједничким активностима и комуникацији на часу ( у пару, групи ...); - тражи објашњење 
када нешто не разуме; остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно 
формулисање исказа и врши корекције. 
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
На крају oсмог разреда, ученик треба да : - записује кратке белешке на основу наставниковог 
излагања; - користи кратке контактне форме (разгледнице, електронска писма, кратка писма са 
садржајем личне природе; - користи кратке писане форме да оствари комуникативну 
ситуацију молбе, захваљивања, упита,  прихватања и одбијања предлога, употребљавајући 
једноставна и усвојена језичка средства. 
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ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 
 На крају oсмог разреда, ученик треба да : - препознаје и користи граматичке садржаје 
предвиђене наставним програмом; - поштује основна правила смисленог повезивања реченица 
у шире целине; - увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем 
првог ( енглеског ) страног језика; - користи језик у складу са нивоом формалности 
комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); - уочава сличности и разлике између 
матерњег и страних језика које учи; - разуме значај употребе интернационализама. 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА : 
Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења, осим ако ученици на 
њима не инсистира. У осмом разреду пожељне су честе систематизације граматичких 
садржаја, чије је усвајање и учење било предвиђено у претходним разредима. Обим нових 
садржаја који се уводе у осмом разреду, као и степен њиховог продубљивања, зависи, 
првенствено, од нивоа савладаности претходно обрађиваних граматичких садржаја, али и од 
когнитивног стила ученика. 
Ученици треба да разумеју и користе . 
1. Средства за наглашавање реченичних делова – позиционо наглашавање – Alors, cette 
chanson, elle vous plait? 
2. Средства која указују на лице – личне заменице уз негативни императив – Ne me 
regarde pas! Ne lui ouvre pas! Ne te fache pas! 
3. Актуализаторе именице : облици mon, ton, son испред именица женског рода које 
почињу самогласником или немим h – mon ecole, ton amie, son heroine...  облик  cet испред 
именица мушког рода које почињу самогласником или немим h – cet ami, cet homme ;  бројеве 
преко 1000. 
4. Средства за исказивање временских и просторних односа : - pendant, de...a, depuis, il y 
a...  – pres de ... loin de... au milieu de ... au sommet de... au bord de... 
5. Глаголске облике, начине и времена : герундив Je lis mon journal en mangeant.; футур 
други индикатива Tu sortiras quand tu auras fini tes devoirs. ; рецептивно облике трећег лица 
једнине и множинепростог перфекта индикатива ; слагање времена у индикативу, укључујући 
и облике кондиционала 
6. Средства за исказивање аргумената и логичких односа : 
- Comme – Comme j'etais en retard, j'ai pris un taxi. 
- Parce que i puisque : Je voulais venir avec toiparce que tu me semblais triste; Puisque tu ne 
veux pas, je n'insiste pas. 
- C'est pourquoi : Sa mere est tombee malade, c'est pourquoi elle n'a pas pu venir. 
- Pourtant : Ils etaient tres fatigues – ils sont pourtant venus. 
- A cause de / grace a : Il s'est trompe a cause de moi, je suis desole ; Il a reussi grace a ses 
amis. 
- Pour : Je vous appelle pour reserver. 
- D'abord, ensuite, enfin : D'abord, je vous parlerai de ma famille, ensuite, je vous montrerai 
quelques photos, enfin, je vous presenterai mon frere, qui est journaliste. 
 
 Корелација:  
 Српски језик, енглески језик, математика, музичка култура, физичко васпитање, ликовна 
култура, географија, биологија, информатика. 
 
НAЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА :  
Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Применом овог приступа у 
настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 
следећи ставови : 
- француски језик се употребљава у учионоци у добро осмишљеним контекстима, занимљивим 
за ученике, у пријатној, опуштеној атмосфери; 
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 - говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика, јер наставник мора бити 
сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке и васпитне елементе, 
као и елементе који воде што бољој социјализацији ученика; 
 - наставник и даље скреће пажњу и упућује ученике на значај граматичке прецизности исказа;  
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није 
изворни говорник; - групно или индивидуално решавање проблема различите тежине, потрага 
за информацијама из различитих извора, а све са јасно одређеним контекстом, поступком и 
циљем,  
- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног 
односа;  
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе 
задатака и активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја, ученике третира као 
одговорне, креативне и активне учеснике у реализацији наставе;  
- уџбеници јесу извор активности, али морају бити праћени употребом аутентичних 
материјала;  
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 
ученике на студиозни и истраживачки рад; 
 - за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто ; 
- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији – рад се спроводи путем групног или индивидуалног решавања 
проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, проспекти,аудио 
материјал), као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним 
условима, са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем. 
 
Уџбеник за реализацију програма :  
ET TOI ?  , уџбеник и радна свеска за осми разред основне школе ( четврта година учења ), 
издавачке куће  Klet 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  

 

РБ 
Н.Т. 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 

Бр.часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Када је здравље добро, све је 
добро IX 6 4 2  

2. Апетит долази са јелом IX,X 6 4 2  
 Прва писмена вежба X 1   1 

3. Здравље на уста улази X,XI 6 4 2  
4. Из дана у дан XI 5 3 2  
5. Школа је прави добитак XII 7 4 3  
 Први писмени задатак XII,I 3  2 1 

6. Један за све, сви за једног I 5 3 2  
7. Пријатељи мојих пријатеља 

су и моји пријатељи II,III 7 4 3  

 Друга писмена вежба III 1   1 
8. Кад си млад III,IV 6 4 2  

    9. Расправа расветљава IV 8 5 3  
 Други писмени задатак V 3  2 1 

   10. Ко ништа не ризикује, 
ништа не добија 

V,VI 4 2 2  

УКУПНО: 68 37 27 4 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 
 
Циљ наставе .  
Циљ изабраног спорта је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 
у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 
Задаци наставе изабраног спорта су:  
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја);  
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални  
рад на њима; 
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и  
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);  
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-
социјалних образаца понашања;  
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 
живота и рада.  
 
Оперативни задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 
унапређивање услова школског живота кроз праксу; 
-упознавање школских правила и процедура; 
-разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 
-обучавање техникама групног рада; 
-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 
Корелација: 
Програм изабраног спорта осми разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмет физичког васпитања и зато је целисходна сарадња наставника ових предмета. 
 
Начин остваривања програма: 
 На свим часовима наставе изабраног спорта, предвиђа се:  
- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и 
других елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, 
учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  
- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  
- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 
учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.  
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и 
физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су 2 Завод за 
унапређивање образовања и васпитања саставни део упутства за вредновање и оцењивање 
напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 
праћење. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 
Ред. број 

Н. теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 
реализације 

теме (месеци) 

Број 

часова 
по теми 

Број часова за 

Обраду Вежбање Провера 

 

1. 
КОШАРКА IX - V 34 14 

12 8 

 
      

УКУПНО: 34 14 12 8 
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В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 
Циљ  наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење 
рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу . 
 
Задаци наставе: 
• упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске 
делатности ; 
• развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу ; 
• оспособљавање за рад на рачунару 
• подстицање креативног рада на рачунару 
 
Оперативни  задаци : 
• упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради 
графикона; 
• упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару; 
• упознавање ученика са основама језика за израду једноставних презентавија на мрежи; 
• упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду 
презентација на мрежи; 
• оспособљавање ученика за самосталну израду пројеката применом рачунарских 
технологија. 
 
Корелација: 
Математика, техничко и информатичко образовање, српски језик, енглески језик, историја, 
географија, музичка култура 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
Информатика и рачунарство , уџбеник за осми разред основне школе- БИГЗ 
Аутори 
Никола Клем, Небојша Лазовић 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А   

 
 

Ред. бр. 

наставне 

теме 

 

Назив наставне теме 

 

Број часова по 
теми 

 

Број часова за 
обраду новог 

градива 

 

Број часова за 
вежбу 

I Табеларни прорачуни 11 6 5 

II Изборни модули 
(Презентације на мрежи) 9 6 3 

III Израда самосталног 
пројекта 14 4 10 

Укупно 34 16 18 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ДОМАЋИНСТВО 
 
Циљ  наставе :  
Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у 
формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде 
претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним 
активностима у свакодневном животу 
 
Задаци наставе: 
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе домаћинства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе домаћинства 
буду у пуној мери реализовани  
- развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се 
стиче у породици доживотно утиче на културне потребе, навике и понашања ученика 
- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и 
развијање способности примене стечених знања и умења у областима организације и 
функционисања савремене породице и домаћинства, културе становања, одевања и исхране 
- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, 
домаћинства и околине 
- развијање знања о компонентама правилне исхране 
 
Оперативни  задаци : 
Ученик треба да:  
- зна да се исхраном уноси шест главних врста супстанци неопходних људском организму 
(протеини, угљени хидрати, масти и уља, витамини, минерали и вода); - зна о заступљености 
протеина, угљених хидрата, масти и уља, витамина и минерала у намирницама животињског и 
биљног порекла; 
- уме да правилно чува и припрема намирнице тако да се одржи њихова хранљива вредност; 
- планира дневне оброке и саставља јеловнике, у складу са општим принципима правилне 
исхране ; - правилном исхраном доприноси сопственом здравом начину живота; - зна о 
последицама поремећаја у исхрани; 
- формира практична знања и вештине за послуживање хране;  
- формира културне навике приликом узимања хране;  
- негује културу исхране и живота уопште. 
 
Корелација: 
Програм домаћинства  за седми и осми разред највише је у корелацији са програмом наставног 
предмет грађанско васпитање, биологија, чувари природе. 
 
Начин остваривања програма: 
Програм треба да омогући ученицима да стекну/унапреде вештине у важним и свакодневним 
активностима у области културе понашања: куповини, комуникацији, исхране, хигијене и 
бонтона. У области куповине мисли се на правилан избор потребних (не сувишних) артикала, 
планирање и правилну расподелу кућног буџета. Информисање о квалитету артикала путем 
информационих и комуникационих технологија, поред тога што омогућава правилан/најбољи 
избор, омогућава и уштеду новца и времена. Такође, примена информационих и 
комуникационих технологија омогућава и успешно планирање и реализацију путовања. Значај 
здраве одржавања редовне хигијене, као и значај здраве исхране. 
 
Уџбеник за реализацију програма : 
- Не постоји посебан уџбеник. 
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Литература за реализацију програма: 
- часописи, интернет 
- хамер папир, фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови А4 формата бели и у 
боји, ЦД,ДВД; новинске илустрације; Интернет.  
 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  
 
Ред. 
број 

Н. 
тем
е 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е / О Б Л А

С Т И  

Време 
реализа

ције 
теме 

(месец
и) 

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Вежбе  

1. Значај хигијене Септемб
ар , 

октобар 
8 

3 1 4 

2. Здрава исхрана Октобар, 
новемба

р, 
децемба

р 

11 

 

          5 

 

  3 

 

  3 

3. Припремање хране Јануар, 
фебруар, 

март 
13 

 

7 

 

1 

 

1 
4. Бонтон  Април, 

мај, јун 4 3 1 4 

УКУПНО: 36 18 6 12 
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Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 
Д о п у н с к а  н а с т а в а  

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  

 
 

предмет Српски језик 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Развој српског језика 1 
2. Народни говори 1 
3. Синтагме 1 
4. Зависне реченице 1 
5. Творба речи 1 
6. Глаголски облици 1 
7. Полисемија (метафора, метонимија) и хомонимија 1 
8. Падежи 1 
9. Врсте речи и реченични чланови 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 
 
 
 

предмет Географија 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ 0 
2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 1 
3. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 3 
4. СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 1 
5. ПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 1 
6. ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 1 
7. СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 1 
8. СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА 2 
Укупан број часова на годишњем нивоу 10 
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предмет Физика 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Осцилаторно и таласно кретање 1 
2. Светлосне појаве 3 
3. Електрично поље 3 
4. Електрична струја 3 
5. Магнетно поље 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 12 
 
 

предмет Хемија 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Неметали, оксиди неметала и киселине 8 
2. Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе) 7 
3. Соли 6 
4. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и база 1 
5. Увод у органску хемију 0 
6. Угљоводоници 5 
7. Органска једињења са кисеоником 4 
8. Биолошки важна органска једињења 3 
9. Хемија животне средине 0 

 Укупан број часова на годишњем нивоу 34 
 
 
 
 

предмет Француски језик 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Проширујемо вокабулар – медицина, лекари специјалисти 1 
2. Делови тела  1 
3. Храна 1 
4. Увежбавање читања 1 
5. Основни и редни бројеви 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 5 
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предмет Енглески језик 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Past and present 2 
2. Fame and fortune 1 
3. Health and safety 2 
4. Heroes 1 
5. Our environment 2 
6. Relationships 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 

предмет Математика 

разред VIII 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

1. Линеарне једначине 2 
2. Површина коцке 1 
3. Запремина коцке 1 
4. Површина квадра 1 
5. Запремина квадра 1 
6. Ваљак 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 7 
 

предмет Биологија 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Увод у екологију 7 
2. Екологија и животна средина 16 
3. Угрожавање и заштита животне средине 5 
4. Животна средина и одрживи развој 5 
5. Животна средина, здравље и култура живљења 3 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 

предмет Ликовна култура 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Композиција 6 
2. Људска фигура 6 
3. Портрет 6 
4. Тема по слободном избору 6 
5. Слободно компоновање 6 
6. Перспектива 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Д о д а т н а   н а с т а в а  
 

 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д O Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  

 
 

предмет Српски језик 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Правопис – неке језичке недоумице 1 
2. Синтагме 1 
3. Народна поезија (епска и лирска) 1 
4. Зависне реченице 1 
5. Акценат, енклитике и проклитике 1 
6. Функционални стилови – израда паноа 1 
7. Развијање способности ученика да се квалитетно писмено изражавају 1 
8. Богаћење речника 1 
9. Обнављање целокупног градива из језика и књижевности 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
 
 

предмет Географија 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ 0 
2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 1 
3. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 4 
4. СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 1 
5. ПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2 
6. ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 1 
7. СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 1 
8. СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА 0 
Укупан број часова на годишњем нивоу 10 

 
 

предмет Физика 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Осцилаторно и таласно кретање 1 
2. Светлосне појаве 3 
3. Електрично поље 3 
4. Електрична струја 3 
5. Магнетно поље 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 12 
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предмет Хемија 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Неметали, оксиди неметала и киселине 8 
2. Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе) 7 
3. Соли 5 
4. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и база 2 
5. Увод у органску хемију 0 

1. Угљоводоници 4 

7. Органска једињења са кисеоником 4 
8. Биолошки важна органска једињења 3 
9. Хемија животне средине 1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу 34 
 
 

предмет Француски језик 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Разговор на тему медицине из угла лекара и пацијента 1 
2. О исхрани – давање савета, предлога и њихово прихватање/одбијање 1 
3. Индиректан говор у садашњости и прошлости - увежбавање 1 
4. Изражавање мишљења, слагање/неслагање 1 
5. Хороскоп и предвиђање будућих догађаја 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 5 
 
 

Предмет Енглески језик 
Разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Past and present 2 
2. Fame and fortune 1 
3. Health and safety 2 
4. Heroes 1 
5. Our environment 2 
6. Relationships 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 9 
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предмет Математика 

разред VIII 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

1. Призма 2 
2. Пирамида 2 
3. Линеарна функција 3 
4. Ваљак 2 
5. Купа 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 11 
 
 

предмет Биологија 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Увод у екологију 6 
2. Екологија и животна средина 15 
3. Угрожавање и заштита животне средине 6 
4. Животна средина и одрживи развој 5 
5. Животна средина, здравље и култура живљења 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 
 
 

предмет Ликовна култура 
разред VIII 

р.бр. Теме Број часова 
за тему 

1. Линија 6 
2. Геометријски облици 6 
3. Трећа димензија 6 
4. Перспектива 6 
5. Портрет 6 
6. Простор 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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 7. НАСТАВНИ  КАДАР 
 

Први циклус основног образовања и васпитања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рб. Одељење Име наставника Занимање Проценат 
ангажовања 

1. Матична школа Наташа Ђурић Проф.разр.наставе 100 % 

2. Матична школа Јасмина Савић Наст.разр.наставе 100 % 

3. ИО Брежђе Гордана Гавриловић Проф.разр.наставе 100 % 

4. ИО Брежђе Ивица Вучић Наст.разр.наставе 100 % 

5. ИО Осеченица Душица Јовановић Проф.разр.наставе 100 % 

6. ИО Осеченица Дејан Богојевић,  
замена Виолета Петровић 

 
Проф.разр.наставе 

100 % 

7. ИО Буковац Живорад Кандић Наст.разр.наставе 100 % 

8. ИО Буковац Раденка Кандић Наст.разр.наставе 100 % 

9. ИО Кључ Верица Бабић Наст.разр.наставе 100 % 

10. ИО Крчмар Марија Филиповић Проф.разр.наставе 100 % 

11. ИО Ђурђевац Драгана Петронић Проф.разр.наставе 100 % 

12. ИО Толић Биљана Павловић Проф.разр.наставе 100 % 

13. ИО Планиница Јованка Ускоковић Наст.разр.наставе 100 % 
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Други циклус основног образовања и васпитања 

Подела предмета на наставнике и одељења на наставнике 

 
Наставни предмет 

 
Име наставника 

Одељење у којем 
изводи наставу 

Проценат 
ангажовања 

Српски језик Данијела Алексић Матична школа 95% 
Марија Маринковић ИО Брежђе 95% 

 
 
 
Енглески језик 

Неда Шарчевић 
Самарџић 

ИО Брежђе, Осеченица, 
Крчмар, Планиница и 

Толић 

 
100 % 

Софија Јолачић Матична школа и ИО 
Буковц, Кључ и 

Ђурђевац 

 
100 % 

Гордана Јаковљевић Одељење нижих разреда у 
матичној школи 

10 % 

Ликовна култура Миша Дудић Виши разреди матична 
школа и ИО Брежђе 

50 % 

Музичка култура Марија Којић Виши разреди матична 
школа и ИО Брежђе 

50 % 

Историја Светлана Ђуковић 
Матић 

матична школа и ИО 
Брежђе 

70 % 

Географија Јасмина Илић матична школа и ИО 
Брежђе 

70% 

 
Физика 

Сања Гњато Матична школа 30 % 
Зоран Николов ИО Брежђе 20 % 
Владимир Радовић ИО Брежђе 10 % 

Математика Михаило Вујић Матична школа 90 % 
Владимир Радовић ИО Брежђе 90 % 

Биологија Славица Туловић матична школа и ИО 
Брежђе 

80 % 

Хемија Слађана Голубовић матична школа и ИО 
Брежђе 

30 % 

Данијела Лаловић ИО Брежђе 10% 
Техничко и информатичко 
образовање 

Зоран Николов матична школа и ИО 
Брежђе 

80 % 

Физичко васпитање Светомир  Јовановић Матична школа 40 % 
Бојана Марковић ИО Брежђе 40 % 

Француски језик Гордана Јаковљевић Виши разреди матична 
школа и ИО Брежђе 

90 % 

Изабрани спорт Бојана Марковић Виши разреди матична 
школа и ИО Брежђе 

40 % 

Верска настава Јован Новитовић Сва одељења 
18 група 

90 % 

Грађанско васпитање Данијела Алексић 
Јасмина Илић 
Марија Маринковић 

1 група- матична школа 
1 група- матична школа 
1 група- ИО Брежђе 

5 % 
5 % 
5 % 

Информатика и 
рачунарство 

Сања Гњато Виши разреди матична 
школа и ИО Брежђе 

30 % 

Чувари природе Славица Туловић Матична школа 5 % 
Домаћинство Славица Туловић Матична школа 5 % 
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8. УЏБЕНИЦИ  
 

Уџбеници за први циклус основног образовања иваспитања за период 2016/17. – 2019/20. 
 
 

УЏБЕНИЦИ  ЗА  I  РАЗРЕД 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧКА 
КУЋА 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

„Маша и Раша, игра речи“ -  Читанка  за први разред 
Радмила Жежељ Ралић 

KLETT  

„Маша и Раша, игра словима“ - Буквар за први разред  
Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић 

KLETT  

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Happy house 1  
-Student’ s book 

English book 

Happy house 1  
-Workbook 

English book 

 
 

МАТЕМАТИКА 

„Maша и Раша“, математика 1 , Уџбеник  
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, 
Мирјана Кандић 

KLETT  

„Maша и Раша“, математика 1 , радна свеска 
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, 
Мирјана Кандић 

KLETT  

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

„Свет у мојим рукама“, уџбеник за први разред  
Сања Филиповић 

KLETT  

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Уџбеник  „Чаробни свет музике“ 
Гордана Илић 

KLETT  

 
СВЕТ ОКО НАС 

„Mаша и Раша“, уџбеник за први разред 
Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић, Оливера 
Цекић Јовановић 

 
 
KLETT 

„Mаша и Раша“, радна свеска за први разред 
Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић, Оливера 
Цекић Јовановић 

НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

Уџбеник „С колена на колено“ 
Силвија Перић 

ЈП Завод за 
уџбенике 

 

 

УЏБЕНИЦИ  ЗА  II  РАЗРЕД 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧКА 
КУЋА 

 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

„Маша и Раша, царство  речи“ -  Читанка  за други 
разред 
Радмила Жежељ Ралић 

KLETT  

„Маша и Раша, слово до слова“ – уџбеник за учење 
латинице  
Радмила Жежељ Ралић 

KLETT  

„Маша и Раша, о језику“, српски језик за други разред,  
Радмила Жежељ Ралић 

KLETT 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Happy house 2  
-Student’ s book 

English book 

Happy house 2 
-Workbook 

English book 
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МАТЕМАТИКА 

„Maша и Раша“, математика 2 , Уџбеник  
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, 
Мирјана Кандић 

KLETT  

„Maша и Раша“, математика 2 , радна свеска 
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, 
Мирјана Кандић 

KLETT  

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

„Свет у мојим рукама“, уџбеник за други  разред  
Невена Хаџи Јованчић 

KLETT  

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Уџбеник за други разред   „Чаробни свет музике“ 
Гордана Илић 

KLETT  

 
СВЕТ ОКО НАС 

„Mаша и Раша“, уџбеник за други разред 
Биљана Животић 

 
 
KLETT 

„Mаша и Раша“, радна свеска за други разред 
Биљана Животић 

НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

Уџбеник „Свуда пођи, кући дођи“ 
Силвија Перић 

ЈП Завод за 
уџбенике 

 

УЏБЕНИЦИ  ЗА  III РАЗРЕД 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧКА 
КУЋА 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

„Маша и Раша, река речи“ -  Читанка  за трећи разред 
Радмила Жежељ Ралић 

KLETT  
 

„Маша и Раша, о језику 3“, српски језик за трећи разред,  
Радмила Жежељ Ралић 

KLETT 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Happy street 1  
-Student’ s book 

English book 

Happy street 1  
-Workbook 

English book 

 
 

МАТЕМАТИКА 

„Maша и Раша“, математика 3 , Уџбеник  
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, 
Мирјана Кандић 

KLETT  

„Maша и Раша“, математика 3 , радна свеска 
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, 
Мирјана Кандић 

KLETT  

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

„Свет у мојим рукама“, уџбеник за трећи  разред  
Невена Хаџи Јованчић 

KLETT  

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Уџбеник за трећи разред   „Чаробни свет музике“ 
Гордана Илић 

KLETT  

 
ПРИРОДА И 
ДРУШТВО  

„Mаша и Раша“, уџбеник за трећи  разред 
Биљана Животић 

 
KLETT 

„Mаша и Раша“, радна свеска за трећи разред 
Биљана Животић 

НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

Уџбеник „Све,све али занат“ 
Силвија Перић, Вилма Нишкановић 

ЈП Завод за 
уџбенике 
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УЏБЕНИЦИ  ЗА  IV  РАЗРЕД 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧКА 
КУЋА 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

„Маша и Раша, речи чаробнице“ -  Читанка  за трећи 
разред 
Радмила Жежељ Ралић 

KLETT  
 

„Маша и Раша, о језику 4“, српски језик за трећи 
разред,  
Радмила Жежељ Ралић 

KLETT 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Project 1 
-Student’ s book 

English book 

Project 1 
-Workbook 

English book 

 
 

МАТЕМАТИКА 

„Maша и Раша“, математика 4 , Уџбеник  
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, 
Мирјана Кандић 

KLETT  

„Maша и Раша“, математика 4 , радна свеска 
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, 
Мирјана Кандић 

KLETT  

ЛИКОВНА КУЛТУРА „Свет у мојим рукама“, уџбеник за четврти  разред  
Сања Филиповић 

KLETT  

МУЗИЧКА КУЛТУРА Уџбеник за четврти разред   „Чаробни свет музике“ 
Гордана Илић 

KLETT  

 
ПРИРОДА И 
ДРУШТВО  

„Mаша и Раша“, уџбеник за четврти  разред 
Биљана Животић 

 
KLETT 

„Mаша и Раша“, радна свеска за четврти  разред 
Биљана Животић 

НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

Уџбеник „Друмом ходи, водом броди“ 
Силвија Перић, Вилма Нишкановић 

ЈП Завод за 
уџбенике 
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Уџбеници за други циклус основног образовања иваспитања за период 2016/17. – 2019/20. 
 

УЏБЕНИЦИ ЗА V РАЗРЕД  
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧКА 
КУЋА 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Читанка Мост, Зорица Несторовић, Златко 
Грушановић 

KLETT  

„Српски језик 5“ радна свеска за српски језик- Весна 
Ломпар, Зорица Несторовић  

KLETT  

„Граматика 5“ – Весна Ломпар, Славка Јовановић KLETT  
ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 
Et toi? 1- уџбеник KLETT  
Et toi?  1- радна свеска KLETT  

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Projeсt  2 
Уџбеник 

English book 

Projeсt  2 
Радна свеска 

English book 

ИСТОРИЈА Уџбеник Мозаик прошлости; Александра 
Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић 

БИГЗ 

ГЕГРАФИЈА Географија 5, уџбеник , Марко Јоксимовић, Наташа 
Бировљев, Светлана Поповић 

НОВИ ЛОГОС 

 
 

БИОЛОГИЈА 

 Уџбеник „Биологија 5“  – Гордана Субаков- 
Симић,; др Милан Вељић 

 
НОВИ ЛОГОС 

Радна свеска уз уџбеник 
Гордана Субаков- Симић,; др Милан Вељић 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Уџбеник за 5.разред „Математика 5“ 
Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

KLETT  

Збирка задатака  са решењима „Математика 5“ 
Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад 
Вуловић 

KLETT  

 
ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 5 
Здравко Милинковић, Момчило Јанковић               
 (није обавезно за ученика) 

 
 
БИГЗ 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Уџбеник  Музичка култура 5- Мр Александра 
Паладин, мр Драгана Михајловић- Бокан 

НОВИ ЛОГОС 

ТЕХНИЧКО и 
ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Уџбеник Техничко и инф. образовање 
Жељко Васић, Дијана Каруовић 

НОВИ ЛОГОС 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

Уџбеник Информатика и рачунарство 5 
Никола Клем 
(није обавезно за ученика) 
 

БИГЗ  

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ Чувари природе 5  
(није обавезно за ученика) 

ЈП Завод за 
уџбенике 
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УЏБЕНИЦИ ЗА VI РАЗРЕД 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧКА 
КУЋА 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Читанка Корак, Зорица Несторовић, Златко 
Грушановић 

KLETT  

„Српски језик 6“ радна свеска за српски језик- Весна 
Ломпар, Зорица Несторовић  

KLETT  

„Граматика 6“ – Весна Ломпар, Славка Јовановић KLETT  
ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 
Et toi? – уџбеник за 6. разред KLETT  
Et toi? - радна свеска за 6 разред KLETT  

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Projeсt  3 
 

English book 

Projeсt  3 
 

English book 

ИСТОРИЈА Уџбеник Мозаик прошлости; Александра 
Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић 

НОВИ ЛОГОС 

ГЕГРАФИЈА Географија 6, уџбеник , Снежана Вујадиновић, 
Марко Голић 

НОВИ ЛОГОС 

 
 

БИОЛОГИЈА 

 Уџбеник „Биологија 6“  – Драгана Миличић, Имре 
Кризманић 

 
НОВИ ЛОГОС 

Радна свеска уз уџбеник 
Драгана Миличић, Имре Кризманић 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Уџбеник за 6.разред   
Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић 

 
ГЕРУНДИЈУМ 

Збирка задатака   
Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић 
 

 
ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 6 
Здравко Милинковић, Момчило Јанковић               
 (није обавезно за ученика) 

 
 
БИГЗ 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Уџбеник  Музичка култура 6- Мр Александра 
Паладин, мр Драгана Михајловић- Бокан 

НОВИ ЛОГОС 

ТЕХНИЧКО и 
ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Уџбеник Техничко и инф. образовање 
Жељко Васић, Дијана Каруовић 

НОВИ ЛОГОС 

ФИЗИКА Уџбеник за 6. разред 
Марина Радојевић,  

KLETT 

Збирка задатака за 6. Разред 
Александар Кандић 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

Уџбеник Информатика и рачунарство 6 
Никола Клем 
(није обавезно за ученика) 
 

БИГЗ  

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ Чувари природе 6  
(није обавезно за ученика) 

ЈП Завод за 
уџбенике 
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УЏБЕНИЦИ ЗА VII РАЗРЕД 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧКА 
КУЋА 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Читанка Пут, Зорица Несторовић, Златко 
Грушановић 

 
 
KLETT  
  

„Српски језик 7“ радна свеска за српски језик- Весна 
Ломпар, Зорица Несторовић  
„Граматика 7“ – Весна Ломпар, Славка Јовановић 

ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

Et toi? – уџбеник за 7. разред KLETT  
Et toi? - радна свеска за 7 разред KLETT  

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Projeсt  4 (треће издање) 
Уџбеник  

English book 

Projeсt  4 (треће издање) 
Радна свеска  

English book 

ИСТОРИЈА Уџбеник  „Историја 7“ 
Бранка Бечановић, Јелена Јеврић, Звездана Петровић 

KLETT 

ГЕГРАФИЈА Географија 7, уџбеник , Винко Ковачевић, Сања 
Топаловић 

KLETT 

 
 

БИОЛОГИЈА 

 Уџбеник „Биологија 7“  – Драгана Миличић, Имре 
Кризманић, Албина Холд 

 
НОВИ ЛОГОС 

Радна свеска уз уџбеник 
Драгана Миличић, Имре Кризманић, Албина Холд 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Уџбеник за 7.разред   
Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић, 
Наташа Бабачев 

 
 
ГЕРУНДИЈУМ 
 Збирка задатака   

Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић, 
Наташа Бабачев 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 7 
Сања Филиповић 
 (није обавезно за ученика) 

 
KLETT 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Уџбеник  Музичка култура 7-  Мр Александра 
Паладин, мр Драгана Михајловић- Бокан 

НОВИ ЛОГОС 

ТЕХНИЧКО и 
ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Уџбеник Техничко и инф. образовање 
Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић 

KLETT 

ФИЗИКА Уџбеник за 7. разред 
Марина Радојевић,  

KLETT 

Збирка задатака за 7. разред 
Александар Кандић 

ХЕМИЈА 

Уџбеник за 7.разред- Јасна Адамов, Наталија 
Макивић, Станислава Олић 

ГЕРУНДИЈУМ Лабороторијске везбе са збирком задатака за 7. 
разред- Јасна Адамов, Наталија Макивић, 
Станислава Олић 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

Уџбеник Информатика и рачунарство 7 
Никола Клем, Небојша Лазовић 
(није обавезно за ученика) 

БИГЗ  
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УЏБЕНИЦИ ЗА VIII РАЗРЕД 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧКА 
КУЋА 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Читанка Речи мудрости, Зорица Несторовић, Златко 
Грушановић 

 
 
KLETT  
  

„Српски језик 8“ радна свеска за српски језик- Весна 
Ломпар, Зорица Несторовић  
„Граматика 8“ – Весна Ломпар, Славка Јовановић 

ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

Et toi? – уџбеник за 8. разред KLETT  
Et toi? - радна свеска за 8 разред KLETT  

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Projeсt  4 (треће издање) 
Уџбеник  

English book 

Projeсt  4 (треће издање) 
Радна свеска  

English book 

ИСТОРИЈА Уџбеник  „Историја 8“ 
Предраг Вајагић, Ненад Стошић 

KLETT 

ГЕГРАФИЈА Географија 8, уџбеник , Слободан Зрнић, Наташа 
Бировљев  

НОВИ ЛОГОС 

 
 

БИОЛОГИЈА 

 Уџбеник „Биологија 8“  – Гордана Субаков Симић  
НОВИ ЛОГОС Радна свеска уз уџбеник 

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Уџбеник за 8.разред   
Срђан Огњановић 

 
 
КРУГ Збирка задатака   

Живорад Ивановић, Срђан Огњановић 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Ликовна култура 8 
Јован Глигоријевић 
(није обавезно за ученика) 

 
БИГЗ 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Уџбеник  Музичка култура 8  Мр Александра 
Паладин, мр Драгана Михајловић- Бокан 

НОВИ ЛОГОС 

ТЕХНИЧКО и 
ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Уџбеник Техничко и инф. образовање 
Борислав Дакић, Мирослав Парошкај 

KLETT 

ФИЗИКА Уџбеник за 8. разред 
Марина Радојевић,  

KLETT 

Збирка задатака за 8. разред 
Марина Радојевић, Митко Николов,  

ХЕМИЈА 

Уџбеник за 8. разред- Јасна Адамов, Радојка 
Ђурђевић, Снежана Каламовић 

ГЕРУНДИЈУМ Лабороторијске везбе са збирком задатака за 8. 
разред- Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, Снежана 
Каламовић 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

Уџбеник Информатика и рачунарство 7 
Никола Клем, Небојша Лазовић 
(није обавезно за ученика) 

БИГЗ  
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9. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  
 
Талентована деца и креативни наставници услов су успешног постојања Тима за бригу о деци и подршку талентованој деци. 
Наша школа је увек обележавала значајне датуме везане за школство, учествовала на разним такмичењима и конкурсима, 
креативност својих ученика показивала на приредбама у школи и ван ње .  
Чланови тима: Марија Маринковић, Дејан Богојевић, проф. разредне наставе у ИО Осеченица и Верица Бабић, проф. 
разредне наставе у ИО Кључ 
Сарадници у реализацији плана:директор школе, педагог, наставници, помоћни радници, Канцеларија за младе у Мионици 
и у Ваљеву, Црвени крст, Матична библиотека, МУП Мионица, Здравствени центар Мионица 
Делокруг рада: свакодневна брига о деци свих запослених у школи, секције, такмичења, трибине и предавања у сарадњи са 
институцијама,професионална оријентација ученика завршних разреда и насиље у школи. 
Циљеви: Основни циљ овог тима садржан је у самом називу тима, али шире посматрано то је и развијање индивидуалности, 
креативности, маштовитости, оригиналности, тимског рада, такмичарског духа и здравог живота ученика, као и мотивација 
свих ученика школе да открију свој таленат и тако допринесу личном развоју и напретку заједнице у целини. 
 

Садржај рада  
Оријентационо 

време реализације 
или 

учесталост 

 
 

Носиоци посла 

 
Циљна 
група 

 

 
Очекивани ефекти 

плана 
 

 
Особа или тим 

који врши 
евалуацију 

плана 
Области рада 
 

Планиране 
активности 

Музичко-драмско-
рецитаторска 

секција 
 

 
Реализација 
приредби током 
године уз 
учешће 
талентованих 
појединаца, 
хора, оркестра, 
рецитатора, 
глумаца 
 
Учешће на 
такмичењима 
Обележавање 

 
 
Дечја недеља 
Дан школе 
Свети Сава 
Дан жена 
крај школске године 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 

Наставнице 
српског језика и 
музичке културе 

Чланови 
секције 

Јавни наступи, тимски 
рад, развијање 
индивидуалности, 
креативности, 
маштовитости, 
оригиналности, добро 
држање, правилно 
дисање,дикција,  
 
Број реализованих 
представа и наступа,  
награде, број чланова 
секције 

 
 
 
 
Актив српског 
језика, 
наставница 
музичке 
културе 
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јубиларних 
годишњица од 
рођења/смрти 
познатих 
писаца и 
композитора 
Обележавање 
Светског дана 
поезије 
Обележавање 
Дана позоришта 
Обележавање 
Светског дана 
књиге 
 

 
 
 
21. март 
 
27. март 
 
 
23. април 

 
 

Информатичко-
новинарска/литерар

на секција 

Стално 
излагање 
најбољих 
литерарних 
радова на 
школским 
паноима. 
Учешће на 
конкурсима 
Прављење 
квизова и 
презентација 
секција или 
одређених 
наставних и 
ваннаставних 
тема 
Учешће у 
креирању сајта 
школе, писање 
извештаја о 
догађајима који 
су битни у 
школском 

 
 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Наставнице 
српског језика и 
информатике и 
рачунарства 

 
 
 
 
 
 
 
Чланови 
секције 

 
 
 
 
Развијање 
индивидуалности, 
креативности, 
оригиналности, 
стваралачки порив, лепо 
писање, 
маштовитост...Коришћењ
е рачунара  
 
 
Број изложених радова и 
радова послатих на 
конкурс 
 
Број презентација, 
извештаја, паноа 

 
 
 
 
 
 
 
Актив српског 
језика и 
наставница 
информатике и 
рачунарства 
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календару 
(приредбе, 
екскурзије, 
предавања, 
посете...) 
Обележавање 
Светског дана 
поезије и Дана 
књиге 

21. март 
23. април 

Тим за бригу о 
уређењу школског 

простора 

Стално 
излагање 
најбољих 
радова на 
школским 
паноима 
Учешће на 
конкурсима 
Осликавање 
школе 

Током школске године Наставник 
ликовне културе 

Чланови 
секције 

Индивидуалност, 
креативност, 
оригиналност, 
стваралачки порив, 
маштовитост, естетски 
доживљај 
 
Број изложба и радова 
послатих на конкурсе 

Наставник 
ликовне 
културе 

Спортска секција 

Спортски дан 
Недеља 
школског 
спорта 
Утакмице  
 

Током школске године 
Наставница 
физичког 
васпитања 

Чланови 
секције 

Здрав живот, тимски рад 
 
Број утакмица 

Наставница 
физичког 
васпитања 

Тим за заштиту 
животне средине 

Акције 
Очистимо 
Србију. Дан 
планете Земље, 
Дан без 
дуванског 
дима... 

Током школске године  Наставница 
биологије 

Чланови 
секције 

Здрав живот, тимски рад, 
преузимање иницијативе 
у решавању друштвених 
проблема 
 
Чисто школско двориште 
и фудбалски терен 
 

Наставница 
биологије 

Сарадња са Црвеним 
крстом Предавања Током школске године Одељењске 

старешине Сви ученици 

Упознавање ученика са 
делатношћу ове 
институције, 
освешћавање ученика о 
неким конкретним  
проблемима. 

Тим за бригу о 
деци и 
подршку 
талентованим 
ученицима 
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Учествовање ученика у 
хуманитарним акцијама. 
 
Број предавања и 
посећеност, број 
хуманитарних акција 
 

Сарадња са Домом 
здравља Мионица 

Систематски 
прегледи и 
вакцинације 

Током школске године Одељењске 
старешине Сви ученици 

Здравље ученика, 
праћење њиховог развоја 
 
Редовност 
 
 

Тим за бригу о 
деци и 
подршку 
талентованим 
ученицима 
 
 

Сарадња 
саКанцеларијом за 

младе у Мионици и у 
Ваљеву 

Трибине и 
предавања, 
представе, 
концерти... 

Током школске године 

Тим за бригу о 
деци и подршку 
талентованим 
ученицима 

Сви ученици 

Упознавање ученика са 
делатношћу ове 
институције, 
укључивање ученика у 
културни живот општине  
 
Број трибина и 
предавања и посећеност 

Тим за бригу о 
деци и 
подршку 
талентованим 
ученицима 

Сарадња са 
Матичном 

библиотеком 

Посета 
библиотеци, 
донације за 
школску 
библиотеку 

Током школске године 
Наставнице 
српског језика, 
учитељи 

Сви ученици 

Развијање љубави према 
књизи и читању 
Број посета, учлањења и 
донираних књига 

Тим за бригу о 
деци и 
подршку 
талентованим 
ученицима 

Сарадња са МУП-ом 
Мионица Предавања Током школске године Одељењске 

старешине Сви ученици 

Упознавање ученика са 
делатношћу ове 
институције, 
освешћавање ученика о 
неким конкретним  
проблемима 
Број предавања и 
посећеност 

Тим за бригу о 
деци и 
подршку 
талентованим 
ученицима 

Професионална 
оријентација 

Посета 
средњим 
школама, 
презентације 

Током школске године 
Тим за 
Професионалну 
оријентацију 

Ученици VII 
и VIII 
разреда 

Упознавање ученика са 
могућностима које пружа 
даље школовање и помоћ 
при одабиру будуће 

Тим за 
Професионалн
у оријентацију 
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школа, 
радионице 

професије 
Број посета, презентација 
и реализованих 
радионица 

Ученички парламент 

Састанци и 
презентације 
Организацији 
свих 
манифестација 
ученика у 
школи и ван ње 
Разматрања 
односа и 
сарадње 
ученика и 
наставника, 
васпитача или 
стручног 
сарадника; 
Ообавештавања  
ученика о 
питањима од 
посебног 
значаја за 
њихово 
школовање. 

 
 
 
 
 
 
Током школске године 

 
 
 
 
 
 
Педагог школе и 
чланови 
парламента 

 
 
 
 
 
 
Чланови 
ученичког 
парламента 

Учешће ученика у 
доношењу одлука у вези 
са радом школе. 
Планирање прославе 
матуре. 
 
Број састанака и 
презентација, већа 
укљученост ученика у 
организацији 
манифестација у школи и 
ван ње. боља сарадња 
ученика и наставника 

 
 
 
 
 
 
 
Педагог школе 
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10. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 
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 делинквенције, школа у 
оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 
Школа је организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта. 
Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и 
могућностима ученика. 
Чланови тима: Ивана Ћирић, Бојана Марковић, Светомир Јовановић, учитељи 
Сарадници у реализацији плана:директор, педагог 
Делокруг рада: физичко васпитање ученика 
Циљеви:  Циљ спорта у школи је да се разноврсним моторичким активностима,  допринесе интегралном развоју детета, да се 
задовољи потреба деце за кретањем, да се развије здравствена култура у сврху очувања и унапређења личног здравља и 
здравља околине и стварању трајне новине да физичко вежбање и тренинг буде саставни део свакодневног живота. 
 

Садржај рада Оријентационо 
време 

реализације 
или 

учесталост 

 
Носиоци посла 

Циљна група 
(са киме се ради) 

 

Очекивани ефекти 
плана 

 

Особа или 
тим који 
врши 
евалуацију 
плана 

 
Редни 
број 

Планиране активности 

 
1. 
 

 
Ходање, трчање 

Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

I -IV разред Задовољити потребу за 
игром, кретањем и 
уводити децу у 
организовани систем за 
игру и такмичење. 
Помагати оптималан раст 
и развој детета, утицати на 
развој моторичких 
способности са нагласком 
на координацију, снагу, 
брзину, равнотежу, 
спретност, прецизност и 
издржљивост. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чланови 
тима 
 
 
 
 
 

 
2. 
 

 
Пузање, провлачење, пењање 

Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

I -IV разред 

 
3. 
 
 

 
Вежбе на тлу 

Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

I -IV разред 

 
4. 
 

Скакање, прескакање 
 

Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

I -IV разред 
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5. Дизање и ношење Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

I -IV разред  
 
 
 
Задовољити потребу за 
игром, кретањем и 
уводити децу у 
организовани систем за 
игру и такмичење. 
Помагати оптималан раст 
и развој детета, утицати на 
развој моторичких 
способности са нагласком 
на координацију, снагу, 
брзину, равнотежу, 
спретност, прецизност и 
издржљивост. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чланови 
тима 

6. вучење, гурање Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

I -IV разред 

7. вишење Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

I -IV разред 

8. атлетика Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

 V-VIII разред 

9. гимнастика Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

V-VIII разред 

10. кошарка Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

V-VIII разред 

11. фудбал Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

V-VIII разред 

12. рукомет Октобар, април Наставници 
физичког 
васпитања и 
учитељи 

V-VIII разред 
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11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

Школа треба да омогући пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика. Она треба 
да буде безбедно место за све ученике, да допринесе развоју здравих стилова живота, усвајању социјално пожељних облика 
понашања и прихватању друштвених норми средине. Да би могла да испуни ове задатке у школи мора бити добро осмишљен 
рад на превенцији насилничког понашања, наркоманије, алкохолизма и малолетничке делинквенције. Циљ ових активности 
је смањење учесталости и интензитета насилних ситуација међу ученицима, предупређивање и смањење присуства 
негативних видова понашања као што су наркоманија, алкохолизам и малолетничка делинквенција. 
Чланови тима:Гордана Јаковљевић,  Раденка Кандић, Ивица Вучић, Јасмина Савић, Јасмина Палавестрић 
Сарадници у реализацији плана:директор, родитељи, ученици, представници полиције, центар за социјални рад, дом 
здравља 
Делокруг рада: безбедност 
Циљеви: Стварање услова за безбедан боравак ученика у школи , за безбедан превоз ученика . Стварање позитивне 
атмосфере у школи кроз развијање толеранције и поштовања ученика према вршњацима, старијима и ауторитетима. 
Сузбијање насиља и оснаживање ученика да препознају насиље и заштите се од истог. Подстицање и оспособљавање 
ученика на ненасилно решавање међусобних сукоба. 
 
 

Садржај рада 
Планиране активности 

Оријентационо 
време реализације 
или  
учесталост 

Носиоци посла Циљна група 
(са киме се 
ради) 
 

Очекивани ефекти 
плана 
 

Особа или тим 
који врши 
евалуацију 
плана 

Пеновирање терасе и степеништа у 
Брежђу , опремање ђачкој WCа 
унутар школе у Брежђу, 
обезбеђење превоза за ученике из 
Буковца, организовање дежурстава, 
допуна правилника о понашању 
ученика 
 

 
 
  Септембар 
 

Директор , педагог, 
чланови тима , 
наставници 

 
Ученици од 1. 
До 8. разреда 

Ученици у Брежђу без 
бојазни могу да користе 
степениште које ће бити 
обложено плочицама 
које се не клизају и не 
морају више да излазе 
ван школе да би ишли у 
тоалет. Ученицима из 

 
Директор школе, 
педагог, чланови 
тима , као и 
целокупно 
наставно особље. 
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Упознавање ученика са 
различитим облицима 
насиља кроз предавање и 
радионице 
 

 
 
   Октобар 

Педагог, чланови 
тима 

ученици Буковца који похађају 
наставу у Рајковићу 
биће обезбеђен  
аутобуски превоз, тако 
да неће морати да 
пешаче до школе и 
назад,што је велика 
ствар, посебно за 
зимски период. 
Ученици ће бити у 
стању да препознају 
насиље у његовим 
разним појавним 
облицима, знаће да не 
треба да трпе,умеће да 
одреагују , да се обрате 
за помоћ правој особи 
или институцији. 
Вршњачки медијатори 
ће утицати на своје 
другаре и помагати им 
да разреше међусобне 
сукобе на миран начин, 
ппоштујући при том 
осећања и потребе 
других.  

 
 
 

Израда паноа на тему 
насиља ; путеви и начини 
заштите , како 
реаговати,коме се обратити 
за помоћ . 
 

 
   Новембар 

Ученици , чланови 
тима , педагог 

ученици 

 Међувршњачко насиље и 
медијација - предавање 
 

Децембар Тим за безбедност ученици 

Избор и обука вршњачких 
медијатора 
 

Јануар, фебруар Тим , наставници 
који су прошли 
обуку за 
медијаторе, педагог 

ученици 
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12. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

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 реализује слободне активности ученика.Слободне активности организују се у 
области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и 
драмске групе ученика и спортских секција. Програм обухвата различите области које су прилагођене дечијим 
интересовањима 
Ученици који су обухваћени слободним активностима исказују своја интересовања и изражавају своје способности 
 
Садржај рада Оријентационо 

време 
реализације 

или 
учесталост 

Носиоци посла Циљна група 
(са киме се ради) 

 

Очекивани ефекти 
плана 

 

Особа или 
тим који 
врши 
евалуацију 
плана 

Области 
рада 

 
Планиране активности 

Музичке 
активности 
 
 
 
 
Ликовне 
активности 
 
 
 
 
Драмске 
активности  
 
 
 
Физичке 
активности 

-слушање дечјих песама 
-певање песама о 
различитим годишњим 
добима 

током године разредни учитељ и 
ученици 

ученици -научено пет дечјих песам 
 

направљена 3 тематска 
плаката-паноа 

 
 
изведене две представе и 

научене и рецитоване 
дечје песме 

 
 
 

сви ученици научили по 
две нове дечје игре 

учитељ 
 
 
 
 
 

учитељ 
 
 
 
 
 

учитељ 
 
 
 
 

учитељ 

-употреба различитих 
ликовних техника у 
изради слика 
-прављење тематских 
паноа 

током године разредни учитељ и 
ученици 

ученици 

-припремање приредбе за 
Нову годину и Осми март 
-рецитовање дечијих 
песама 
 

током године разредни учитељ и 
ученици 

ученици 

-упознавање ученика са 
играма за децу из 
прошлости 
-спортска надметања 
 
 

током године Ученици разредни учитељ и 
ученици 
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13. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

Циљ професионалне оријентације:  
Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знање и искуства о себи и 
свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења, свестан шта оне значе за касније 
образовање и професионалне опредељености као и успех у раду. 
 
Основни задаци Програма професионалне оријентације су:  
• Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање 
њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопствено професионално развоју. 
 • Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања  
• Формирање правилних ставова о раду  
• Оспособљавање ученика за планирање професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором за 
занимање и правцима стручног оспособљавања 
 • Успостављање сарадње са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и 
усмеравању њиховог професионалног развоја  
• Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика 
 •Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика 
Остваривање програма професионалне оријентације реализује се кроз: редовну наставу све облике ваннаставних активности 
организовањем разговора, предавања, упознавањем свих корисних извора информације, посетама радним организацијама и 
средњим стручним школама и гимназијама испитивањем индивидуалних интересовања. 
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Садржај рада  
Оријентационо 

време реализације 
или 

учесталост 

 
 

Носиоци посла 

 
Циљна група 

(са киме се 
ради) 

 

 
Очекивани 

ефекти 
плана 

 

 
Особа или тим 

који врши 
евалуацију 

плана 
Области рада 

 
Планиране 
активности 

Професионална 
оријентација 
ученика 

Представљање 
програма и 
портфолија 

Септембар Наставник/ца српског Ученици 7. и 8. 
разреда  

Реално 
сагледавање 
себе и својих 
могућности, 
способности 

и жеља и 
одабир 

одговарајуће
г занимања 

Тим за 
професионалну 

оријентацију 
ПО и кључне 
компетенције које 
она развија 

Септембар Одељенски старешина 
Наставник/ца музичког 
Наставник/ца техничког 
Наставник/ца математике 
Наставник/ца физичког 
Наставник/ца француског 

Ученици 7. 
разреда  

Самоспознаја Октобар, 
новембар, 
децембар 

Одељенски старешина 
Наставник/ца српског 
Наставник/ца енглеског 
Наставник/ца историје 
Наставник/ца ликовног 
Одељенски старешина 
Наставник/ца грађанског/веронауке 

Ученици 7. и 8. 
разреда  

Информисање и 
истраживање 
могућности 
школовања и 
каријере( 
Упознавање са 
понудом 
информација и 
њиховим 
прибављањем, 
селекцијом и 
обрадом) 
 

Фебруар, 
март,април 

Наставник/ца информатике 
Наставник/ца музичког  
Наставник/ца хемије 
Наставник/ца српског 
Наставник/ца 
грађансог/веронауке,или 
педагог 
Наставник/ца 
грађансог/веронауке,или 
педагог 
одељенски старешина, тим 

Ученици 7.и 8. 
разреда  

Реални сусрети Мај Педагог, одељенски старешина, 
тим 

Ученици 7. и 8. 
разреда  

Одлука мај Одељенски старешина, 
родитељи/старатељи, ученици  
(педагог) 

Ученици 
8.разреда 
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14. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Здравствено васпитање у основној школи реализују здравствени и просветни радници, као део свакодневних школских 
активности. 

Садржај рада 
 

Оријентационо 

време реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се 
ради) 

 

 

Очекивани ефекти 
плана 

 

 

Особа или тим 
који врши 
евалуацију 

плана Области рада 

 

Планиране 
активности 

Здравствена 
заштита ученика 

Систематски прегледи 
ученика и вакцинација 

Током године Дом здравља- 
диспанзер за 
децу 

ученици Сва деца вакцинисана 
у складу са 
календаром 

имунизације; 

Обављени систематски 
прегледи и 

стоматолошки 
систематски прегледи; 

 

Тим за развој 
кшколског 
програма 

Стоматоошки 
систематски прегледи  

Током године Дом здравља- 
диспанзер за 
децу 

ученици 

Континуирана сарадња 
са Домом здравља, 
Црвеним крстом, 
родитељима ученика 

Током године Школа- 
директор, 
педагог, 
одељењске 
старешине 

Слжба дечје 
заштите,  

Црвени крст 
Мионица, 
родитељи 
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15. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Циљ овог образовно-васпитног подручја је изграђивање личности оспособљене да брине за сопствено здравље, здравље своје 
породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, развијање љубави и смисла за вредновање животне средине, 
подстицање младих на активно учешће у њеном очувању и унапређивању, усмеравање и оспособљавање ученика да схвате 
хуманизацију односа међу људима као пут ослобађања човека од свих предрасуда и као процес хуманизације укупних 
друштвених односа.  
Циљ програма социјалне заштите у школи је унапређивање социјалног и породичног статуса ученика како би се створили 
оптимални услови за раст, развој и напредовање ученика. Такође, потребно је код ученика развијати свест о солидарности, 
спремност да помогну другима, прихватању различитости.  

Садржај рада Оријентационо 
време реализације 

или 
учесталост 

Носиоци 
посла 

Циљна 
група 

 
 

Очекивани 
ефекти 
плана 

 

Особа или 
тим који 
врши 
евалуацију  

Области 
рада 

 
Планиране активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социјална 
заштита 
ученика 

Сарадња са Центром за социјални рад у пружању 
социјалне заштите ученицима 

Током школске 
године 

Директор, 
педагог 

Центар та 
социјани рад 

 
 
 
 
 
 
 
 

Појчана 
социјлна 
заштита 
ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тим за 
развој 
школског 
програма 

Сарадња са  
Комисијом за пружање додатне образовне, 
здравствене и социјалне подршке ученицима 

Током школске 
године 

Директор,  
педагог 

Интрресорна 
комисија 

Упознавање и праћење социјалних прилика ученика Током школске 
године 

Одељењске 
старешине 

Ученици, 
родитељи 

Пружање помоћи ученицима са поремећајима у 
понашању; из друштвено осетљивих група; који 
потичу из дефицијентних породица; утврђивање 
социоекономског  
статуса родитеља 

Током школске 
године 

Педагог, 
наставници 

ученици 

 
Упућивање родитеља на начине оставривања права 

Током школске 
године 

Директор, 
педагог, 
одељ.старе
шине 

родитељи   

Хуманитарне акције  Током школске 
године 

Директор, 
Одељењске 
старешине 

Ученици, 
наставници, 
родитељи 
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16. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Чланови тима: Неда Шарчевић Самарџић, наставник енглеског језика;  Славица Туловић, наставник биологије;  Душица 
Јовановић, професор разредне наставе 
Сарадници у реализацији плана: Јасмина Палавестрић, школски педагог  
Делокруг рада: екологија 
Циљеви: Подићи свест ученика о очувању и заштити животне средине; створити им навике здравог начина живота. 
 

Садржај рада 

 
Оријентационо 

време реализације 
или 

учесталост 

 
 

Носиоци посла 

 
Циљна група 

(са киме се ради) 
 

 
Очекивани ефекти плана 

 

 
Особа или 
тим који 

врши 
евалуацију 

плана Области рада 
 Планиране активности 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Екологија 
 

Светски дан озона 
(16.09.) 
 
-у сарадњи са 
члановима стручног 
тима, ученици осмог 
разреда одржаће 
предавање млађим 
ученицима о важности 
одржања озонског 
омотача. Уместо 
предавања, може се и 
одрадити скеч на исту 
тему, у сарадњи са 
наставницима српског 
језика. 

септембар Славица 
Туловић,наставник 
биологије; 
Неда Шарчевић, 
наставник енглеског 
језика; 
Ученици осмог разреда 

-ученици виших 
разреда 
-ученици нижих 
разреда 

§ Очекивани ефексти 
плана: 
-ученици схватају колико је 
важно очување озонског 
омотача 
-ученици више воде рачуна о 
чистоћи школског простора 
-ученици усвајају здравије 
навике у исхрани 
-ученици усвајају знања о 
начинима на које могу 
допринети очувању шума и 
вода 
-ученици усвајају знања о 
штетности дуванског дима 
§ Предлог критеријума 
успешности 
-одржано предавање о заштити 
озонског омотача 
-организовано чишћење 
школског простора 
-Свака одељенска заједница 
израдила по један пано који се 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стручни тим 
за превенцију 

 
Светски дан чишћења 
околине (20.09.) 
 
- одељенске старешине 
ће са својим ученицима 
организовати чишћење 

септембар Одељенске старешине -ученици нижих и 
виших разреда 
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школског простора тиче здраве исхране 
-више од 80% ученика 
16.10.2014.  донело у школу 
здраве намирнице од којих је 
свака одељенска заједница 
направила здрав оброк 
-80%ученика учествовало у 
прављењу украса од живог 
материјала и украшавању јелке 
30.12.2014. 
-одржан излет до најближе 
реке, потока, шуме... 21.03. 
2015) 
-свака одељенска заједница 
засадила по једну биљку 
22.04.2014. 
-50% ученика написало 
литерарни рад на тему 
штетности дуванског дима 
-одржана трибина на тему 
штетности цигарета, или 
изведен скеч на исту тему 

и заштиту 
животне 
средине 

Обележавање дана 
здраве хране (16.10) 
 
-Ученици доносе у 
школу  искључиво 
здраве намирнице, а 
свака одељенска 
заједница припрема 
здрав оброк који ће 
ужинати 
-Свака одељенска 
заједница ће израдити 
по један пано на тему 
здраве исхране, а 
најбољи пано ће бити 
окачен) 

октобар Стручни тим за 
превенцију и заштиту 
животне средине 

-ученици 

 
Украшавање јелки и 
прављење украса од 
живог материјала 

децембар Стручни тим за 
превенцију и заштиту 
животне средине; 
Одељенске старешине 

-ученици 

 
Обележавање дана 
шума и вода (21.03. и 
22.03.) 
 
-одељенске старешине 
ће организовати излет 
до најближе реке 
потока, шуме.... 

март Одељенске старешине -ученици 

 Дан планете Земље 
 
-одељенске старешине 
ће са својим ученицима 
засадити по једну 
биљку у школском 
дворишту 

април Одељенске старешине -ученици 

 
 

Очување 
здравља 

Светски дан без цигара 
(31.05.) 
 
-Ученици ће урадити 
ликовни рад на тему 
штетности дуванског 
дима 

мај Стручни тим за 
превенцију и заштиту 
животне средине; 
Одељенске старешине; 
Наставници српског 
језика; 
Наставник ликовне 

-ученици 
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-Старији ученици, у 
сарадњи са члановима 
стручног тима, ће 
одржати трибину на 
тему штетности 
дуванског дима, или 
извести скеч на исту 
тему. 

културе; 
Ученици виших разреда 

 
 

17. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима 
међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и 
облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, 
укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, 
организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања 
свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 
Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно 
старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. 
Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање 
родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових 
сугестија за наредно полугодиште.Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у 
обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.Школа ће сарађивати са родитељима ради њиховог укључивања у 
системски васпитни рад школе, као и праћење и подстицање развоја њихове деце. 
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Садржај рада  
Оријентационо 

време реализације 
или 

учесталост 

 
 

Носиоци посла 

 
Циљна група 

(са киме се 
ради) 

 

 
Очекивани ефекти 

плана 
 

 
Особа или тим 

који врши 
евалуацију 

плана 

 
Планиране активности 

Редовно информисање родитеља о 
школским документима, актима, 
правилницима и прописима 
везаним за школу. 

током године Одељењске старешине родитељи Родитељи познају 
садржај школских 
докумената 
 
 
Родитељи упознати са 
напредовањем и 
понашањем ученика у 
школи 
 
 
Одржане радионице за 
помоћ родитељима у 
остваривању васпитне 
улоге породице 
Родитељи учествују  у 
реализацији програма 
школе 
 
 
Родитељи активно 
учествују у раду Савета 
родитеља 
 
 
 
Родитељи активно учествују у 
реализацији активности 
планираних Развојним планом и 
самовредновањем 
Родитељи ученика првог 
разреда сарађују  приликом 
пласка у први разред 
Родитељи учествују  у 
различитим испитима  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одељењске 
старешине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чланови тима 

Информисање родитеља о  
здрављу, психофизичколм и 
социјалном развоју ученика, 
резултатима учења и понашања 
ученика, условима живота у 
породици, школи и друштвеној 
средини. 

током године Одељењске старешине родитељи 

Образовање родитеља за 
успешније остваривање васпитне 
улоге породице (здравствено 
васпитање, психолошко – 
педагошко образовање). 

током године Одељењске старешине родитељи 

Сарадња са родитељима у 
реализацији неких задатака и 
делова програма школе и то: 
програм професионалне 
орјентације, екскурзије, 
безбедност ученика, инклузивно 
образовање. 

током године Одељењске старешине 
Директор 
Педагог 

родитељи 

Укључивање родитеља у 
обезбеђивању услова за 
успешнији рад школе: у раду 
Савета родитеља школе, 
непосредно укључивање у акције 
уређења, реконструкције 
постојећих и изградњи нових 
школских објеката терена и сл. 

током године Одељењске старешине 
Директор 
 

родитељи 

Сарадња родитеља на реализацији 
програма Школског развојног 
планирања и процеса 

током године Одељењске старешине 
Директор 
Педагог 

родитељи 
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Самовредновања у школи. Мишљење родитеља сугестије, 
молбе  се уважававају 

Сарадња са родитељима у процесу 
тестирања ученика за полазак у 
школу. 

током године педагог родитељи 

Укључивање родитеља у 
реализацију националног 
тестирања,  пробних испита и 
завршног испита ученика 

током године Директор 
Педагог 
Одељ.старешина 

родитељи 

Прављење родитељског кутка 
(кутије) за пријем њихових 
захтева, молби, сугестија, 
предлога. 

током године Педагог 
Одељ.старешина 

родитељи 

 
 

18. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ јесавладавање дела наставног програма непосредним 
упознавањем садржајанаставних предмета, појава иодноса у природној друштвеној средини,упознавање културног наслеђа и 
привредних достигнућа која су везана заделатност школе. 
Задаци који се остварују рееализацијом програма екскурзије су: 
ü проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и 
друштвеним условима; 
ü стицање нових сазнања; 
ü развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука; 
ü познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; 
ü  развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима; 
ü изграђивање екстетских, културних и спортских навика; 
ü развијање позитивних социјалних односа међу ученицима инаставницима. 
Реализатори екскурзије су предметни наставници, одељењскестарешине и директор и стручни сарадник.  Ове активности се 
реализују у складу са Правилником о реализацији излета и екскурзија. 
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Програм екскурзије за ученике од првог до осмог разреда у школској 2016/17: 
 

I-IV РАЈКОВИЋ – манастир ТРОНОША – ТРШИЋ – БАЊА КОВИЉАЧА ( ЕТНО СЕЛО СУНЧАНА РЕКА) –РАЈКОВИЋ 
Циљ 
екскурзије: 

 Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 
достигнућима. 

Задатак 
екскурзије:  

 • Долазак у Тршић и обилазак родне куће Вука Караџића 
• Обилазак манастира Троноша 
• Посета парку Бање Ковиљаче и спортско рекреативним комплексу „Сунчана река“  

V-VI РАЈКОВИЋ- ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ СВИЛАЈНАЦ- МАНАСТИР МАНАСИЈА – РЕСАВСКА ПЕЋИНА – РАЈКОВИЋ 
Циљ 
екскурзије: 

Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 
достигнућима. 

Задатак 
екскурзије 

• Обилазак Природњачког музеја у Свилајнцу 
• Обилазак Ресавске пећине, споменика природе, једног од најлепших спелеолошких објеката, познате по разноврсности сталактита и 
сталагмита, дужине 4,5 км на 475 м.н.в. 
• Обилазак Парка макета (поставка су средњовековни српски манастири, израђени у размери 1:17 у односу на објекте у стварној 
величини. Макете су урађене као савршена копија цркава у реалности.) 
• Обилазак манастира Манасија, задужбине деспота Срефана Лазаревића из 15. в., где је била и чувена Ресавска преписивачка школа; 

VII-VIII РАЈКОВИЋ- манастир БЛАГОВЕШТЕЊЕ–– СТОПИЋА ПЕЋИНА – ЗЛАТИБОР - НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА – МОКРА 
ГОРА – РАЈКОВИЋ 

Циљ 
екскурзије: 

Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 
достигнућима. 

Задатак 
екскурзије:  

Први дан: 
• Обилазак Овчарско/кабларске клисуре - манастира Благовештење са црквом Благовести Пресвете Богородице, који потиче из 12. века. 
Црква је занимљиве архитектуре, а живопис је рађен од 1602. до 1632. године и једно је од најбољих остварења у нашем зидном 
сликарству и првој половини 12.в 
• Обилазак Стопића пећине. Лепотом својих облика преставља интресантан туристички објекат и убраја се у најлепше пећине у Србији. 
Дуга је 2000 метара са висином од 50 метара.Пећински украси су у њој прелепи а посебно бигрене "каде" удубљења оивичена каменим 
зидовима у којима се накупља вода, а када надође, претиче се из њих у виду јединствених каскада. 
• Обилазак Златибора, шетња. 
• Обилазак националног парка Тара, смештај, ноћење.  
Други дан: 
• Обилазак етно села Дрвенград, вожња Шарганском осмицом 
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Програм екскурзије за ученике од првог до осмог разреда у школској 2017/18: 
 

I-IV РАЈКОВИЋ – ПЕЋИНА РИСОВАЧА – ТОПОЛА И ОПЛЕНАЦ – КРАГУЈЕВАЦ – РАЈКОВИЋ 
Циљ 
екскурзије: 

 Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 
достигнућима. 

Задатак 
екскурзије:  

• Обилазак пећине Рисоваче „музеја палеолита“ код Аранђеловца.  
• Обилазак Тополе, односно Опленца, где се налази црква св. Ђорђа. која представља маузолеј у чијој се крипти налази 39 гробница у 
којима су сахрањени чланови породице Карађорђевић. Комплекс још обухвата краљеве винограде, музеј, кућу краља Петра, Краљеву 
вилу, Краљичину вилу, Карађорђеву цркву, споменик Карађорђу и хотел;  
• Обилазак Крагујевца, тј. комплекса "Милошев венац";  Спомен парка "21. отобар" Шумарице са музејом 

V-VI РАЈКОВИЋ – БЕОГРАД – РАЈКОВИЋ 
Циљ 
екскурзије: 

Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 
достигнућима. 

Задатак 
екскурзије 

• Обилазак Београда, престонице Србије (Дом Народне скупштине, Народно позориште, Народни музеј, Београдска тврђава, 
Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Конак кнегиње Љубице, Народна библиотека, краљевски дворови на Дедињу, Музеј 
града, Авала, Јајинци, Етнографски музеј, Педагошки музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна црква, храм Светог Саве на 
Врачару, Природњачки музеј, Ботаничка башта "Јевремовац", зоолошки врт, Музеј југословенске кинотеке, Музеј Николе 
Тесле, Музеј савремене уметности...). 

VII-VIII РАЈКОВИЋ – ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ – СУБОТИЦА - ПАЛИЋ – ЗОБНАТИЦА – НОВИ САД – РАЈКОВИЋ 
Циљ 
екскурзије: 

Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 
достигнућима. 

Задатак 
екскурзије:  

Први дан: 
• Обилазак манастира Крушедол који потиче из 16.в. у којем су сахрањене значајне личности наше историје, попут патријарха Арсенија 
III Чарнојевића, патријарха Арсеније IV Јовановић Шакабенте, књегиње Љубице Обреновић, краља Милана Обреновића, и др.;  
• Обилазак Суботице тј. Градске куће монументалне грађевине са почетка овог века, са орнаментима, мозаицима и украсима велике 
уметничке вредности, истичу се још и зграда Градског музеја – сва у познатој жолнаи керамици, Градска библиотека и зграда 
позоришта. Суботица је град са великим бројем верских објеката, а својом монументалношћу истиче се Католичка катедрала и јеврејска 
Синагога која је највећа на простору Војводине. Смештај и ноћење и доручак. 
Други дан: 
• Обилазак Палића: Палићки водоторањ, смештен поред главног пута, данас је уједно и симбол Палића. Зоолошки врт Палић је данас 
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главна туристичка дестинација Палића. Овај врт је уједно И ботанички, тако да ће љубитељи и флоре и фауне имати шта да виде. 
Женски странд, данас је женски штранд кафе-бар, где можете да пијуцкате ваше омиљено пиће на тераси која се налази на свега 
педесетак центиметара изнад језера. Мушки странд, данас се на мушком штранду просеже велики дрвени мол који улази око 20 метара 
у језеро и омиљено је место за купање како Суботичана тако и осталих туриста који долазе на Палић.  
• Обилазак ергеле Зобнатица Посета и разгледање најстарије,највеће и најтрофејније ергеле у Србији.У програму су посета музеју 
коњарства,галерији и самој ергели. 
• Обилазак Новог Сада и долазак у центар града. Пешачка тура – обилазак ужег центра града и главних атракција – Трг Слободе, 
Католичка црква, Градска кућа, Змај Јовина улица, Дунавска улица, Владичански двор и Саборна црква. 
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Програм екскурзије за ученике од првог до осмог разреда у школској 2018/19: 
 
I-IV РАЈКОВИЋ – ТАКОВО – манастир ЖИЧА - ВРЊАЧКА БАЊА – РАЈКОВИЋ 
Циљ 
екскурзије: 

 Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и 
непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и 
духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

Задатак 
екскурзије:  

• Обилазак Такова, тј. спомен - комплекса посвећеном Другом српском устанку, којег чине: Музеј Другог српског 
устанка, црква брвнара, "Таковски грм" (испод којег је 1887. подигнут споменик Милошу Обреновићу) и "Кнежеве 
ливаде", као и новије спомен обележје Таковски устанак, посвећено Другом српском устанку. 
• Обилазак манастира Жиче, недалеко од Краљева, задужбине Стефана Првовенчаног из 13. в, највећег центра српске 
духовности, просвете и државности;  
• Обилазак Врњачка Бање, најпосећеније бање у Србији. 

V-VI РАЈКОВИЋ – ВЕЛИКА ПЛАНА – СМЕДЕРЕВО – ВИМИНАЦИУМ – ПОЖАРЕВАЦ -РАЈКОВИЋ 
Циљ 
екскурзије: 

Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и 
непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и 
духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

Задатак 
екскурзије 

• Обилазак околине Велике Плане тј. манастира Копорин (задужбине и гробнице деспота Стефана Лазаревића) из 
15.в. и манастира-брвнаре Покајнице из 19. в., за коју се сматра да је изградио убица Карађорђа, војвода Вујица 
Вулићевић, у знак покајања за своје дело. 
• Посета Виминациуму археолошком локалитету / римском логору. Најзначајнији војно-политички и економски пункт, 
највеће градско насеље и центар провинције Горње Мезије (Моесиа Супериор), био је Виминациум. Настао средином 1 
в.н.е. као логор легије VII Клаудиае, Виминациум је све до краја Царства имао, често, пресудну улогу у догађајима 
значајним по његов опстанак. 
•Обилазак Смедеревске тврђаве коју је подигао деспот Ђурађ Бранковић на ушћу Језаве у Дунав, 1430 г. као своју 
престоницу. 
• Обилазак ергеле "Љубичево", једне од најстаријих у Србији, познатој по доброј селекцији коња и њиховом 
квалитетном одгоју, па су коњи из ове ергеле радо виђени на свим значајнијим тркама и коњичким приредбама у земљи. 

VII-VIII РАЈКОВИЋ- манастири ОВЧАРСКО – КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ–– Манастир СТУДЕНИЦА – национални парк 
КОПАОНИК – манастир ЖИЧА – КРАЉЕВО – РАЈКОВИЋ 

Циљ 
екскурзије: 

Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и 
непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и 
духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

Задатак 
екскурзије:  

Први дан: 
 • Обилазак Овчарско - кабларске клисуре - манастира Ваведење или  Благовештење ( или неких других манастира). 
Манастир Ваведење потиче, вероватно, из 13. века. По предању основали су га Свети Симеон Немања и Свети Сава. 
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Манастир је у време велике сеобе био запустео и обновљен је 1797. године. Манастир Благовештење са црквом 
Благовести Пресвете Богородице потиче из 12. века.  
• Обилазак манастира Студеница који је један од највећих и најбогатијих манастира Српске православне цркве. 
Манастир је 1190.године основао Стефан Немања. Утврђени зидови манастира окружују две цркве: Богородичну цркву 
и цркву Светог Јоакима и Ане (Краљева црква). Обе цркве су изграђене од белог мермера. Манастир је познат по својој 
колекцији фресака из 13. и 14. века. Манастир је 1986. године увршћен од стране УНЕСкО у листу Светске баштине.  
• Обилазак Националног парка Копаоник. То обухвата посету Панчићевог врха 2017 м, Панчићевог маузолеја, остатке 
средњовековног манастира Црквине код "небеских столица"  подно самог Панчићевог врха, највише метеоролошке 
станице на висини 1710 м, као и друге природне и културне вредности. Ноћење, дискотека и доручак 
Други дан: 
• Обилазак манастира Жиче, недалеко од Краљева, задужбине Стефана Првовенчаног из 13. в, највећег центра српске 
духовности, просвете и државности.  
• Обилазак ужег центра Краљева, градског трга, главног шеталишта, кеја дуж реке Ибар итд.  
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Програм екскурзије за ученике од првог до осмог разреда у школској 2019/20: 
 
I-IV РАЈКОВИЋ- БРАНКОВИНА - ФРУШКА ГОРА (СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА, манастир 

ХОПОВО) – НОВИ САД – РАЈКОВИЋ 
Циљ 
екскурзије: 

 Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и 
непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и 
духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

Задатак 
екскурзије:  

• Обилазак Бранковине, са црквом св. Арханђела, гробовима Ненадовића, песникиње Десанке Максимовић, вајатима и 
старим школским зградама, у којима су данас музејске поставке.  
• Обилазак манастира Ново Хопово, прве задужбине св. владике Максима, тј. Ђурађа Бранковића из 15.в тадашњи 
најзначајнији просветни центар тог периода. Касније ће у њему боравити и Доситеј Обрадовић..; 
• Обилазак Сремских Карловаца , тј. главног шеталишта, трга Бранка Радичевића, фонтане Четири лава, видиковца 
Магарчев брег, Саборне цркве из 18 в., Карловачке богословије из 18 в., најстарије у Србији, Патријаршијског двора из 
19 в., Карловачке гимназије, најстарије српске гимназије, чији ученик је био песник Бранко Радичевић као и 
Стражилова, где је сахрањен овај песник. Обилазак родне куће Ј.Ј. Змаја у Сремској Каменици.. 
• Полазак на панорамско разгледање Новог Сада и долазак у центар града. Пешачка тура – обилазак ужег центра града 
и главних атракција – Трг Слободе, Католичка црква, Градска кућа, Змај Јовина улица, Дунавска улица, Владичански 
двор и Саборна црква. 

V-VI РАЈКОВИЋ -  етно село БАБИНА РЕКА – ЈАГОДИНА  – МАНАСТИР --ЈОШАНИЦА  – РАЈКОВИЋ 
Циљ 
екскурзије: 

Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и 
непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и 
духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

Задатак 
екскурзије 

• Обилазак етно- села Бабина река, које се налази у лазаревачкој општини, у селу Трбушница, између Лазаревца И 
Аранђеловца. 
• Обилазак Јагодине, тј. Градског шеталишта Ђурђево брдо, Музеја воштаних фигура, Завичајног музеја, Аква парка, 
ЗОО парка итд. 
• Обилазак манастира Јошанице, чији је крам посвећен св. Оцу Николају. 

VII-VIII РАЈКОВИЋ – ВЕЛИКА ПЛАНА - КРУШЕВАЦ – манастир ЉУБОСТИЊА – ВРРЊАЧКА БАЊА - РАЈКОВИЋ 
Циљ 
екскурзије: 

Допринос остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних тредмета, као и 
непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и 
духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

Задатак 
екскурзије:  

• Обилазак околине Велике Плане тј. манастира Копорин (задужбине и гробнице деспота Стефана Лазаревића) из 
15.в.; Радовањског луга у којем се налази црква Захвалница, задужбина краља Александра И Карађорђевиђа из 1930. г. 
на чијем месту је била колиба у којој је 1817. г. и убијен вожд Карађорђе, и манастира-брвнаре Покајнице из 19. в., за 
коју се сматра да је изградио убица Карађорђа, војвода Вујица Вулићевић, у знак покајања за своје дело;  
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• Обилазак Крушевца тј. ужег центра града, цркве Лазарице, споменик Косовским јунацима итд.; Обилазак манастиру 
Љубостиња код Трстеника, задужбине царице Милице из 14.в. 
• Обилазак манастира Љубистиње из 15.в. у којем су сахрањене кнегиња Милица, жена кнеза Лазара и монахиња 
Јефимија, које су се после Косовске битке овде замонашиле са бројним удовицама српских властелина изгинулих у 
бојевима на Марици и Косову пољу. Данас је Љубостиња женски манастир који чува и одржава око педесет монахиња.  
• Обилазак Врњачка Бање, најпосећеније бање у Србији. 
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