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1.ПEТИ РАЗРЕД 

 
А- обавезни наставни предмети 

1.1. Српски језики књижевност 

Разред:5. 

Недељни и годишњи фонд часова: 5/180 

Циљ:Циљ учења Српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и 
писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у националној култури и 
изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно 
знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 
доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа 
делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској 
култури, негује љубав према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје 
предметних области. 

Назив 
теме 

Кључни појмови 
садржаја Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

КЊИЖЕВН
ОСТ 
 
ЈЕЗИК: 
 
Граматика  
(морфолог
ија,  
синтакса) 
Правопис 
Ортоепија 
 

ЛИРИКА 
Лектира 
Књижевни термини и 
појмови 
Песник и лирски 
субјекат. 
Мотиви и песничке слике 
као елементи 
композиције лирске 
песме. 
Врста строфе према 
броју стихова у лирској 

– разликује књижевни и 
некњижевни текст; 
– упоређује одлике 
фикционалне и 
нефикционалне 
књижевности; 
– чита са разумевањем и 
опише свој доживљај 
различитих врста  
књижевних дела;  
– чита са разумевањем 
одабране примере осталих 

Књижевност 
Избор дела је у највећој мери заснован на 
принципу прилагођености узрасту.  
Уз обавезни списак дела за обраду додат 
је допунски избор текстова. Изборни део 
допушта наставнику већу креативност у 
достизању исхода.  
Избор дела треба да буде усклађен са 
могућностима, потребама и 
интересовањима конкретног ђачког 
колектива. Разлике у укупној  
уметничкој и информативној вредности 

Праћење и 
вредновање 
резултата 
напредовања 
ученика је у  
функцији 
остваривања 
исхода, а 
започиње 
иницијалном 
проценом  
достигнутог нивоа 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 
Комуникација 
 
Рад с подацима и 
информацијама 
 
Дигитална 
компетенција 
 

1.ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊА 
ПРОЧИТАНОГ 
CJ.1.1.1.  
CJ.1.1.2.  
CJ.1.1.3.  
CJ.1.1.4.  
CJ.1.1.5.  
CJ.1.1.6.  
CJ.1.1.7.  
CJ.1.1.8.  
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ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

песми: катрен; врста  
стиха по броју слогова 
(десетерац и осмерац). 
Одлике лирске поезије: 
сликовитост, ритмичност, 
емоционалност. 
Стилске фигуре: епитет, 
ономатопеја. 
Врсте ауторске и 
народне лирске песме: 
описне (дескриптивне),  
родољубиве 
(патриотске); митолошке, 
песме о раду 
(посленичке) и  
породичне. 
 
ЕПИКА 
Лектира 
Књижевни термини и 
појмови 
Писац и приповедач. 
Облици казивања: 
приповедање у првом и 
трећем лицу. 
Фабула: низање 
догађаја, епизоде, 
поглавља. 
Карактеризација ликова 
– начин говора, 
понашање, физички 
изглед, животни ставови, 
етичност поступака. 
Врсте епских дела у стиху 
и прози: епска народна 
песма, бајка  
(народна и ауторска), 

типова текстова; 
– одреди род књижевног 
дела и књижевну врсту; 
– разликује карактеристике 
народне од 
карактеристика уметничке  
књижевности; 
– разликује реалистичну 
прозу и прозу засновану на 
натприродној  
мотивацији;  
– анализира елементе 
композиције лирске песме 
(строфа, стих); епског  
дела у стиху и у прози 
(делови фабуле – 
поглавље, епизода; стих);  
драмског дела (чин, сцена, 
појава); 
– разликује појам песника 
и појам лирског субјекта; 
појам приповедача у 
односу на писца; 
– разликује облике 
казивања; 
– увиђа звучне, визуелне, 
тактилне, олфакторне 
елементе песничке  
слике;  
– одреди стилске фигуре и 
разуме њихову улогу у 
књижевно-уметничком 
тексту 

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.). 
Текстови из допунског дела програма 
треба да послуже наставнику и при 
обради наставних јединица из граматике, 
као и за обраду и утврђивање садржаја из 
језичке културе. Дела која неће 
обрађивати наставник треба да 
препоручи ученицима за читање у 
слободно време. 
Нови програм наставе и учења заснован је 
на уочавању природе и улоге књижевног 
дела, као и уочавању разлике књижевних 
и некњижевних текстова, односно 
њиховој већој корелативности.  
Поред корелације међу текстовима, 
неопходно је да наставник успостави 
вертикалну корелацију. Наставник мора 
бити упознат са садржајима српског 
језика претходних разреда ради 
поштовања принципа поступности и 
систематичности. 
Наставник, такође, треба да познаје 
садржаје предмета природа и друштво за 
3. и 4. разред  
Хоризонталну корелацију наставник 
успоставља, пре свега, са наставом 
историје, ликовне културе, музичке 
културе, верске наставе и грађанског 
васпитања. 

знања. Сваки 
наставни час и 
свака активност  
ученика је 
прилика за 
формативно 
оцењивање, 
односно регистро 
вање напретка 
ученика и 
упућивање на 
даље активности.  
Формативно 
вредновање је 
саставни део 
савременог присту 
па настави и 
подразумева 
процену знања, 
вештина, ставова 
и по нашања, као 
и развијања 
одговарајуће 
компетенције 
током наставе  
и учења. Резултат 
оваквог 
вредновања даје 
повратну 
информаци ју и 
ученику и 
наставнику о томе 
које компетенције 
су усвојене,  
а које нису, као и о 
ефикасности 
одговарајућих 

Решавање 
проблема 
 
Сарадња 
 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 
Одговоран однос 
према здрављу 
 
Одговоран однос 
према околини 

 
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
CJ.1.2.1.  
CJ.1.2.2.  
CJ.1.2.3.  
CJ.1.2.4.  
CJ.1.2.5 
CJ.1.2.6.  
CJ.1.2.7.  
CJ.1.2.8.  
CJ.1.2.9.  
 
3. ГРАМАТИКА, 
ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
У подобласти 
ГРАМАТИКА 
ученик/учениц
а: 
CJ.1.3.1.  
CJ.1.3.2.  
CJ.1.3.3.  
CJ.1.3.4.  
CJ.1.3.5.  
CJ.1.3.6.  
CJ.1.3.7.  
CJ.1.3.8.  
CJ.1.3.9.  
CJ.1.3.10.  
CJ.1.3.11.  
У подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/учениц
а: 
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новела (народна и 
ауторска), шаљива 
народна  
прича. 
Врста стиха према броју 
слогова: десетерац. 
ДРАМА 
Лектира 
Књижевни термини и 
појмови 
Позоришна представа и 
драма. Чин, појава, лица 
у драми, драмска радња. 
Сцена, костим, глума, 
режија. 
Драмске 
врсте:једночинка, радио-
драма. 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ 
(бирати до 2 дела) 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
Допунски избор лектире 
 Променљиве речи: 
именице, заменице, 
придеви, бројеви (с 
напоменом да су неки 
бројеви непроменљиви), 
глаголи; непроменљиве 
речи:  
прилози (с напоменом 
да неки прилози могу 
имати компарацију) и  
предлози. 
Именице – значење и 
врсте (властите, 

При обради текста примењиваће се у 
већој мери јединство аналитичких и 
синтетичких поступака и гледишта. У 
складу са исходима, ученике треба 
навикавати да своје утиске, ставове и 
судове о књижевном делу подробније 
доказују чињеницама из самога  
текста и тако их оспособљавати за 
самосталан исказ, истраживачку 
делатност и заузимање критичких 
ставова. 
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 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.  
Обрада књижевног дела треба да буде 

метода које је на 
ставник применио 
ради остваривања 
циља. Резултати 
форматив ног 
вредновања на 
крају наставног 
циклуса треба да 
буду исказани  
и бројчаном 
оценом.  
Рад сваког 
наставника састоји 
се од планирања, 
остваривања, 

CJ.1.3.12.  
CJ.1.3.13.  
CJ.1.3.14.  
CJ.1.3.15.  
CJ.1.3.16.  
У подобласти 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
ученик/учениц
а: 
CJ.1.3.17.  
CJ.1.3.18.  
CJ.1.3.19.  
CJ.1.3.20.  
CJ.1.3.21.  
 
4.КЊИЖЕВ-
НОСТ 
CJ.1.4.1. 
CJ.1.4.2.  
CJ.1.4.3.  
CJ.1.4.4.  
CJ.1.4.5.  
CJ.1.4.6.  
CJ.1.4.7.  
CJ.1.4.8.  
CJ.1.4.9.  
 
Следећи 
искази описују 
шта 
ученик/учениц
а зна и уме на 
средњем 
нивоу 
1. ВЕШТИНА 
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заједничке, збирне, 
градивне;  
мисаоне, глаголске). 
Промена именица 
(деклинација): 
граматичка основа, 
наставак за облик, појам 
падежа.  
Основне функције и 
значења падежа (с 
предлозима и без 
предлога):  
номинатив (субјекат); 
генитив (припадање и 
део нечега); датив 
(намена и смереност); 
акузатив (објекат); 
вокатив (дозивање, 
обраћање); 
инструментал (средство 
и друштво); локатив 
(место).  
Придеви – значење и 
врсте придева (описни, 
присвојни, градивни;  
месни и временски); род, 
број, падеж и 
компарација придева. 
Слагање придева са 
именицом у роду, броју 
и падежу.  
Заменице – личне 
заменице: промена, 
наглашени и 
ненаглашени  
облици, употреба личне 
заменице сваког лица 

проткана решавањем проблемских 
питања која су подстакнута текстом и 
уметничким доживљавањем.  
Приликом тумачења текста ученике треба 
навикавати да своје утиске, ставове и 
судове о књижевном делу подробније 
доказују чињеницама из самога текста и 
тако их оспособљавати за самосталан 
исказ, истраживачку делатност и 
заузимање критичких ставова, уз 
уважавање индивидуалног разумевања 
смисла књижевног  
текста и исказивање различитих ставова. 
Књижевнотеоријске појмове ученици ће 
упознавати уз обраду одговарајућих 
текстова и помоћу осврта на претходно 
читалачко искуство.  
Приликом повезивања књижевних 
(фикционалних), граничних, односно 
нефикционалних текстова (путописна и 
аутобиографска проза) и некњижевних 
текстова (енциклопедије, речници,  
часописи и сл.), треба реализовати исходе 
везане за уочавање разлике између 
фикционалне и нефикционалне 
књижевности (засноване на личном 
сведочењу и проверљивим подацима), 
као и књижевног и некњижевног текста и 
упућивати ученика да увиде  
разлику у књижевном поступку између 
наведених врста. 
ЈЕЗИК  
Захтеви у овом програму нису усмерени 
само на усвајање језичких правила и 
граматичке норме, већ и на разумевање 
њихове функције и правилну примену у 
усменом и писменом изражавању.  

ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ 
CJ.2.1.1.  
CJ.2.1.2.  
CJ.2.1.3.  
CJ.2.1.4.  
CJ.2.1.5.  
CJ.2.1.6.  
CJ.2.1.7.  
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
CJ.2.2.1.  
CJ.2.2.2.  
CJ.2.2.3.  
CJ.2.2.4.  
CJ.2.2.5.  
3. ГРАМАТИКА, 
ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
CJ.2.3.1.  
CJ.2.3.2.  
CJ.2.3.3.  
CJ.2.3.4.  
CJ.2.3.5.  
CJ.2.3.6.  
CJ.2.3.7.  
CJ.2.3.8.  
У подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/учениц
а: 
CJ.2.3.9. 
CJ.2.3.10.  
CJ.2.3.11.  
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себе, се.  
Бројеви – врсте и 
употреба: главни 
(основни, збирни 
бројеви, бројне  
именице на -ица) и 
редни бројеви. 
Глаголи – глаголски вид 
(несвршени и свршени); 
глаголски род (прелазни, 
непрелазни и повратни 
глаголи); глаголски 
облици (грађење и  
основно значење): 
инфинитив (и 
инфинитивна основа), 
презент (презентска 
основа, наглашени и 
ненаглашени облици 
презента помоћних  
глагола), перфекат, футур 
I. 
Предикатска реченица – 
предикат (глаголски; 
именски); слагање  
предиката са субјектом у 
лицу, броју и роду; прави 
и неправи објекат;  
прилошке одредбе (за 
место, за време, за 
начин; за узрок и за меру 
и количину);апозиција 
Велико слово у 
вишечланим 
географским називима; у 
називима институција, 
предузећа, установа, 

Нужно је да наставник увек има на уму 
пресудну улогу умесних и систематских 
вежбања. То значи да вежбања морају 
бити саставни чинилац обраде наставног 
градива, примене, обнављања и 
утврђивања знања.  
Граматика 
Основни програмски захтев у настави 
граматике јесте да се ученицима језик 
представи и тумачи као систем. Ниједна 
језичка појава не би требало да се изучава 
изоловано, ван контекста у којем се 
остварује њена функција (у свакој 
погодној прилици могу се знања из 
граматике ставити у функцију тумачења 
текста, како уметничког тако и 
научнопопуларног). Један од изразито 
функционалних поступака у настави 
граматике јесу вежбања заснована на 
коришћењу примера из непосредне 
говорне праксе. 
Правопис 
Правописна правила се усвајају путем 
систематских вежбања (правописни 
диктати, исправка грешака у датом тексту, 
тестови са питањима из правописа итд.). У 
оквиру правописних вежби пожељно је 
повремено укључити и питања којима се 
проверава графија (писана слова: велико 
и мало ћириличко Ћ, Ђ; велико и мало 
латиничко Ђ, велико Г, С, Ш итд.). 
Такође, треба подстицати ученике да 
сами уочавају и исправљају правописне 
грешке у СМС комуникацији, као и у 
различитим типовима комуникације 
путем интернета. 
Oртоепијa 

4.КЊИЖЕВНОС
Т 
CJ.2.4.1.  
CJ.2.4.2.  
CJ.2.4.3.  
CJ.2.4.4.  
CJ.2.4.5.  
CJ.2.4.6.  
CJ.2.4.7.  
CJ.2.4.8.  
CJ.2.4.9.  
 
Следећи 
искази описују 
шта 
ученик/учениц
а зна и уме на 
напредном 
нивоу. 
 
1. ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ 
CJ.3.1.1.  
CJ.3.1.2.  
CJ.3.1.3.  
CJ.3.1.4.  
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
CJ.3.2.1.  
CJ.3.2.2.  
CJ.3.2.3.  
CJ.3.2.4.  
CJ.3.2.5.  
3. ГРАМАТИКА, 
ЛЕКСИКА, 
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организација (типични 
примери);  
велико и мало слово у 
писању присвојних 
придева. 
Заменица Ви из 
поштовања. 
Одрична речца не уз 
именице, придеве и 
глаголе; речца нај у 
суперлативу; вишечлани 
основни и редни 
бројеви.  
Интерпункцијски знаци: 
запета (у набрајању, уз 
вокатив и апозицију);  
наводници (наслови 
дела и називи школа); 
црта (уместо наводника у  
управном говору). 
Место акцента у 
вишесложним речима 
(типични случајеви). 
Интонација и паузе 
везане за 
интерпункцијске 
знакове; интонација  
упитних реченица.  
Артикулација: гласно 
читање брзалица, најпре 
споро, а потом брже 
(индивидуално или у 
групи) 
Препричавање, причање, 
описивање – уочавање 
разлике између говорног 
и писаног језика; писање 

Наставник стално треба да указује на 
важност правилног говора, који се негује 
спровођењем одређених ортоепских 
вежби.  
Ортоепске вежбе не треба реализовати 
као посебне наставне јединице, већ уз 
одговарајуће теме из граматике. 
Уз коришћење аудио снимака, ученике 
треба навикавати да препознају, 
репродукују и усвоје правилно  
акцентован говор, а у местима где се 
одступа од акценатске норме,  
да разликују стандардни акценат од свога 
акцента, тј. од дијалекатске акцентуације.  
Као ортоепску вежбу треба спроводити и 
говорење напамет научених одломака у 
стиху и прози (уз помоћ аудитивних 
наставних средстава). 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 Ова наставна област, иако је програмски 
конституисана као посебно подручје, 
мора се повезивати с обрадом 
књижевних текстова као 
репрезентативних образаца изражавања, 
а такође и са наставом граматике и 
правописа. Исто тако,  
обрада књижевног текста и рад на 
граматици и правопису књижевног језика 
мора укључивати и садржаје који 
доприносе неговању културе усменог и 
писменог изражавања. 
Језичка култура се негује спровођењем 
лексичко-семантичких и стилских вежби, 
које имају за циљ богаћење речника и 
развијање способности и вештине 
изражавања. Све врсте тих вежбања, чији 
је циљ развијање језичког мишљења, 

НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
CJ.3.3.1.  
CJ.3.3.2.  
CJ.3.3.3.  
CJ.3.3.4.  
CJ.3.3.5.  
CJ.3.3.6.  
У подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/учениц
а: 
CJ.3.3.7.  
CJ.3.3.8.  
 
4.КЊИЖЕВ-
НОСТ 
CJ.3.4.1.  
CJ.3.4.2.  
CJ.3.4.3.  
CJ.3.4.4.  
CJ.3.4.5.  
CJ.3.4.6.  
CJ.3.4.7.  
CJ.3.4.8.  
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писма (приватно, имејл) 
Богаћење речника: 
синоними и антоними; 
некњижевне речи и 
туђице  
– њихова замена 
језичким стандардом; 
уочавање и отклањање 
безначајних појединости 
и сувишних речи у тексту 
и говору. 
Техника израде 
писменог састава 
(тежиште теме, избор и 
распоред грађе, основни 
елементи композиције и 
груписање грађе према  
композиционим 
етапама); пасус као уже 
тематске целине и 
његове композицијско-
стилске функције. 
Осам домаћих писмених 
задатака.  
Четири школска писмена 
задатка. 

изводе се на тексту  
или у току говорних вежби. 
Када су у питању домаћи задаци, 
препоручује се да се 4 задатка пишу 
ћирилицом, а четири латиницом 
(наизменично). Годишње се ради четири 
школска писмена задатка – по два у 
сваком полугодишту (један час за израду 
задатка и два за анализу и писање 
побољшане верзије састава). Школске 
писмене задатке требало  
би писати ћирилицом, а два исправка 
латиницом.  
Приликом реализације програма 
предмета српски језик и књижевност 
наставници треба да користе и савремене 
технологије (нпр. видео-бим, паметну 
таблу и сл.). Осавремењивање часова 
може се постићи и коришћењем 
електронских уџбеника и других 
наставних средстава праћења и 
вредновања. Важно је да наставник, 
поред постигнућа ученика, континуирано 
прати и вреднује властити рад. Све што се 
покаже добрим и ефикасним, наставник 
ће користити и даље у својој наставној 
пракси, а оно што буде процењено као 
недовољно делотворно, требало би 
унапредити 

Наставник: Весна Бјелић 

1.2. Енглески језик 

Разред:5 

Недељни и годишњифондчасова: 2, 72 
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Циљ:Циљ учења страног језика јесте да се усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегије учења страног језика 
оспособљености основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другима језицима и културама, као и према сопственом језику и 
културном наслеђу. 

Називтеме Исходи Начиностваривања 
Начинпровереоства

реностиисхода 
Међупредметнеком

петенције 
Стандардипос

тигнућа 
Поздрављање и 
представљањесебе и 
других и тражење / 
давањеосновних 
информација о себи и 
другима у 
ширемдруштвеномконте
ксту 
 
Описивање 
карактеристика живих 
бића, предмета,појава и 
места 
 
Позив и реаговање на 
позив за учешће у 
заједничкој aктивности 
 
Изражавање молби, 
захтева, обавештења, 
извињења,и захвалности 
 
Разумевање и давање 
Упутстава 
 
Описивање и 
честитањепразника, 
рођендана и 
значајнихдогађаја, 
честитањенауспеху и 
изражавањежаљења 

Ученик ће бити у стању да:  
– разуме краће текстове који се односе на 
поздрављање, представљањеи тражење / давање 
информација личне природе; 
– поздрави и отпоздрави, представисебе и другог 
користећи једноставна језичка средства; 
– постави и одговори на једноставнија питања 
личне природе; 
– у неколико везаних исказа саопшти информације 
о себи и другима; 
– разуме једноставнији опис особа, биљака, 
животиња, предмета, појaва или места; 
– упореди и опише карактеристике живих бића, 
предмета, појава и места, користећи једноставнија 
језичка средства; 
– разумеједноставнијепредлоге и одговоринањих; 
– упутиједноставанпредлог; 
– пружи одговарајући изговор или одговарајуће 
оправдање; 
– разуме и једноставнемолбе и захтеве и реагује на 
њих; 
– упути једноставне молбе и захтеве; 
– затражи и пружи кратко обавештење; 
– захвали и извинесе на једноставан начин; 
– саопшти кратку поруку (телефонски разговор, 
дијалог уживо, СМС, писмо, имејл) којом се 
захваљује; 
–разуме и следи једноставнија упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота 
(правила игре, рецепт за припремање неког јела и 
сл.) са визуелном подршком без ње; 

Облици: фронтални, 
индивидуални, 
групни, рад у пару 
 
Методе: монолошка, 
дијалошка, 
дискусија, 
раднатексту,илустрат
ивно-
демонстративна, 
практичанрад 
 
Средства: Раднилист, 
Уџбеник, ЦД, 
плејер,свеска. 
 
Активностиученика: 
запажа, уочава, 
закључује,обележава
, промишља, пита, 
констатује, решава, 
разликује, наводи, 
разврстава, слуша, 
чита, презентује, 
изражава мишљење, 
класификује, 
упоређује... 
 
Активностинаставник
а: подучава, 
подстиче, упућује, 

-Формативно и 
сумативно 
вредновање  
-оцењивањем 
језичких вештина 
(читање, слушање, 
говор и писање) 
-оцењивање 
усвојености 
лексичких 
садржаја и језичких 
структура, примена 
правописа, 
ангажованости и 
залагање у раду на 
часу и ван њега 
(активност , 
практичан рад у току 
часа) 

Међупредметнекомп
етенцијеобјављенесу 
у Закону  о 
основамасистемаобр
азовања и васпитања 
( Сл. гласник РС, бр. 
88/2017 и 27/2018) 
Члан 12 
Закон о 
основномобразовању 
и васпитању (Сл. 
гласник РС, бр. 
55/2013 i 101/2017) 
Члан 21а 
1) 
компетенцијазацело
животноучење; 
 
2) комуникација; 
 
3) радсаподацима и 
информацијама; 
 
4) 
дигиталнакомпетенц
ија; 
 
5) 
решавањепроблема; 
 
6) сарадња; 

Објављени у: 
ПРАВИЛНИКУ 
о општим 
стандардима 
постигнућа за 
крај основног 
образовања за 
страни језик 
 
"Службени 
гласник РС", 
број 78 од 18. 
августа 2017. 



12 
 

 
Описивањедогађаја и 
способности y 
садашњости 
 
Описивањедогађаја и 
способности у прошлости 
 
Исказивањежеља, 
планова и намера 
 
Исказивањепотреба, 
осета и осећања 
 
Исказивањепросторнихо
дноса и величина 
 
Исказивањевремена 
(хронолошког и 
метеоролошког) 
 
Изрицањедозвола, 
забрана, 
правилапонашања и 
обавеза 
 
Изражавањеприпадања 
и поседовања 
 
Изражавањеинтересова
ња, допадања и 
недопадања 
 
Изражавањемишљења(с
лагања и неслагања) 
 
Изражавањеколичине, 

– да једноставна упутства (нпр. може да опише 
како се нешто користи/ прави, напишерецепт и сл.); 
– разуме честитку и одговри на њу; 
– упути пригодну честитку; 
– разуме и, примењујући једноставнија језичка 
средства, опише начин прославе рођендана, 
празника и важних догађаја; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују 
сталне, уобичајене и тренутне радње и 
способности; 
– разме информације које се односе на дату 
комуникативну ситуацију; 
– опише сталне, уобичајене и тренутнедогађаје/ 
активности и способности користећи неколико 
везаних исказа; 
– разуме краће текстове у којима се описују 
догађаји и способности у прошлости; 
– размени информације у вези са догађајима и 
способностима у прошлости; 
– опише у неколико краћих, везаних исказа догађај 
у прошлости; 
– опише неки историјски догађај, историјску 
личност и сл.; 
– разуме жеље планове и намере и реагује на њих; 
 – размени једноставне исказе у вези са својим и 
туђим жељама, плановима и намерама;  
– саопшти шта он/ она или неко други жели, 
планира, намерава; 
– разуме и реагује на свакодневне изразе у вези са 
непосредним и конкретним потребама, осетима и 
осећањима;  
– изрази, основнепотребе, осете и осећања 
једноставнијим језичким средствима; 
– разумеједноставнијапитања и одговоринањих;  
– разумеобавештења о простору и величинама;  
– опишеспецифичнијепросторнеодносе и 
величинеједноставним, везанимисказима; 

наводи, проверава, 
процењује, 
вреднује,мотивише, 
награђује, похваљује, 
презентује... 

 
7) одговорноучешће у 
демократскомдруштв
у; 
 
8) 
одговоранодноспрем
аздрављу; 
 
9) 
одговоранодноспрем
аоколини; 
 
10) 
естетичкакомпетенци
ја; 
 
11) предузимљивост 
и 
предузетничкакомпет
енција. 
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бројева и цена 
 
 

– разуме, тражи и дајеједноставнијаобавештења о 
хронолошкомвремену и метеоролошким 
приликама у ширем комуникативном контексту; 
– опишедневни / недељнираспоредактивности; 
– опишеметеоролошкеприлике и климатскеуслове 
у својојземљи и једној од земаља циљне културе 
једноставним језичким средствима; 
– разуме и реагујенаједноставнијезабране, своје и 
туђеобавезе;  
– размени једноставније информације које се 
односе на забране и правила понашања у школи и 
на јавном месту (у превозномсредству, 
спортскомцентру, биоскопу, зоолошкомврту и сл.) 
као и насвоје и туђеобавезе;  
– представиправилапонашања, забране и 
листусвојих и туђих обавеза користећи 
одговарајућа језичка средства; 
– разуме и формулише једноставније изразе који се 
односенапоседовање и припадност; 
– пита и кажештанекоима / нема и чијејенешто; 
– разуме и реагује на једноставније исказе који се 
односе наописивањеинтересовања, хобија и 
изражавањедопадања и недопадања; 
– опишесвоја и туђаинтересовања и хобије и 
изразидопадање и недопадање уз једноставно 
образложење; 
– разуме и формулише једноставније исказе којима 
се тражимишљење,изражаваслагање/неслагање; 
– разуме једноставније изразе који се односе на 
количину нечега; 
– пита и кажеколиконечегаима/ нема, користећи 
једноставија језичка средства; 
– наједноставанначинзатражиартикле у 
продавници једноставним изразима за количину, 
наручи јело и/илипиће у ресторану и пита/каже/ 
израчунаколиконештокошта; 
– састависписакзакуповину – намирнице и 
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количинанамирница (двевекнехлеба, 
пакеттестенине, триконзерветуњевине и сл.) 
– изразиколичину у мерама – 100 гршећера, 300 
грбрашна и сл. 

Наставник: Тајана Булајић 

1.3. Ликовна култура 

Разред: 5. 
Недељни и годишњи фонд часова: 2 , 72 
Циљ: Учење Ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и 
решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

 
РИТАМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ритам у природи 
(смена дана и 
обданице, смена 
годишњих доба, 
таласи,падавине.). 
Ритам у простору, 
Ритам у структури 
облика. Ритам у 
текстури 
природних и 
вештачких 
материјала.Врсте 
ритма.  

 

 

 

– опише ритам који уочава у 
природи, окружењу и 
уметничким делима;– пореди 
утисак који на њега/њу 
остављају различите врсте 
ритма;– гради правилан, 
неправилан и слободан 
визуелни ритам, спонтано или с 
одређеном намером;– користи, 
у сарадњи са другима, одабране 
садржаје као подстицај за 
стварање оригиналног 
визуелног ритма;– разматра, у 
групи, како је учио/ла о 
визуелном ритму и где та знања 
може применити; – направи, 
самостално, импровизовани 
прибор од одабраног 
материјала; – искаже своје 
мишљење о томе зашто људи 
стварају уметност; – опише 
линије које уочава у природи, 

-вредновањем достизања 
исхода и продуката учења 
праћењем рада сваког 
ученика 
-указивање на залагање, 
самоиницијативност, 
маштовитост, креативност, 
тачност уредност.... 
 

Провера остварености 
исхода за све области:  
 
Облици: Фронтални 
индивидуални, рад у 
паровима или групни 
рад 
Методе: Излагање, 
монолог, дијалог 
Средства: Свеска, 
уџбеник, прибор за 
цртачке, сликарске, 
вајарске и графичке 
технике, рачунар , мас- 
медији.... 

 
Активности ученика: 
саставља, цртежом 
исказује знање, тумачи 
урађено, размењује 
искуства, изводи вежбе 
према добијеним 

Међупредметне 
компетенције 
објављене су у Закону  
о основама система 
образовања и 
васпитања ( Сл. 
гласник РС, бр. 
88/2017 и 27/2018) 
Члан 12 
Закон о основном 
образовању и 
васпитању (Сл. 
гласник РС, бр. 
55/2013 i 101/2017) 
Члан 21а 
1. компетенција за 
учење 
2. одговорно учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 

- 



15 
 

 
 
 
ЛИНИЈА 
 

 

 
Уметнички цртеж, 
аматерски цртеж, 
дечји цртеж, 
схематски цртеж, 
технички цртеж, 
научне 
илустрације... 
Врсте уметничког 
цртежа – скица, 
студија, 
илустрација, 
стрип, карикатура, 
графити... 
Занимања у 
којима је 
неопходна 
вештина 
слободоручног 
цртања. 

Поступци грађења 
цртежа 
додавањем и 
одузимањем 
линија. Лавирани 
цртеж. Линеарни 
цртеж. Цртеж у 
боји. 

Текстура (ликовни 
елемент). 
Поступци грађења 
текстуре линијама. 
Ритам линија. 

уметничкимделима... 

– користи одабране садржаје 
као подстицај за стварање 
оригиналних цртежа;– црта 
разноврсним прибором и 
материјалом изражавајући 
замисли, машту, утиске и 
памћење опаженог;– разматра, 
у групи, како је учио/ла о 
изражајним својствима линија и 
где се та знања примењују; – 
искаже своје мишљење о томе 
како је развој цивилизације 
утицао на развој уметности;– 
пореди облике из природе, 
окружења и уметничких дела 
према задатим условима;– 
гради апстрактне и/или 
фантастичне облике користећи 
одабране садржаје као 
подстицај за стваралачки рад; 

 

 

 

 

 

 

захтевима, тумачи своја 
решења, открива, прави 
моделе, практично ради 
задатке 
 
Активности наставника: 
разговара,  указује,  
уважава труд, 
координира, наводи, 
вреднује формативно 
(процена знања током 
савладавања наставног 
програма  и стицања 
знања о 
међупредметним 
компетенцијама) и 
сумативно ( на крају 
целине), усмено, прати  
реализацију задатака, 
посматра, бележи, 
вреднује водећи рачуна 
о индивидуалности 
ученика, оригиналности 
и маштовитости .... 
 
Исходи су искази о томе 
шта ученици умеју да 
ураде на основу знања 
која су стекли учећи 
предмет Ликовна 
култура... 
Представљају опис 
интегрисаних знања, 
вештина, ставова и 
вредности ученика у 
четири  наставне теме: 
Ритам, линија, облик, 

4. комуникација 
5. одговоран однос 
према околини 
6. одговоран однос 
према здрављу 
7. предузимљивост и 
оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
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ОБЛИК 

Дводимензионалн
и и 
тродимензионалн
и облици. Својства 
облика. Величина 
облика. Боја 
облика. Статични 
облици. Кретање 
облика Распоред 
облика у простору 
и њихово дејство 
на посматрача. 
Орнамент и 
орнаментика.... 

– наслика реалне облике у 
простору самостално мешајући 
боје да би добио/ла жељени 
тон;– обликује препознатљиве 
тродимензионалне облике 
одабраним материјалом и 
поступком;– преобликује 
предмет за рециклажу дајући му 
нову употребну вредност;– 
комбинује ритам, линије и 
облике стварајући оригиналан 
орнамент за одређену намену; – 
разматра, у групи, како је 
учио/ла о облицима и где та 
знања примењује;– искаже своје 
мишљење о томе зашто је 
уметничко наслеђе важно 

 визуелно 
споразумевање.... 
 

 
 
 
 

 

ВИЗУЕЛНО 
СПОРАЗУМЕВА
ЊЕ 

Невербална 
комуникација – 
читање 
информација. 
израз лица и 
карактеристичан 
положај тела. 

Читање визуелних 
информација 
(декодирање). 
Визуелно 
изражавање.  

– пореди различите начине 
комуницирања од праисторије 
до данас;– обликује убедљиву 
поруку примењујући знања о 
ритму, линији, облику и 
материјалу;– изрази исту поруку 
писаном, вербалном, 
невербалном и визуелном 
комуникацијом;– тумачи 
једноставне визуелне 
информације; – објасни зашто је 
наслеђе културе важно. 

објашњавањем  начина 
цртања на рачунару и у 
свесци уз индивидуални 
начин рада ученик 
самостално нацрта на 
рачунару и у свесци задату 
геометријску слику или тело 
и представља своје решење 
-објашњењем оспособити 
ученика за рад у 
рачунарском програму 
-упутити ученика да је 
акценат  на  пропорцијама 
тела, уредности и тачности 

  

   Наставница: Тања Перуновић 
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1.4. Музичка култура 

Разред: 5. 

Недељни и годишњи фонд часова:2,72 

Циљ: Циљ учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, 
формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 

Назив 
теме 

Кључни појмови садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

1. ЧОВЕК 
И 
МУЗИКА 

 
 
 

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

– наведе начине и средства 
музичког изражавања у 
праисторији и античком добу; 
– објасни како друштвени 
развој утиче на начине и 
облике музичког изражавања; 
– искаже своје мишљење о 
значају и улози музике у животу 
човека; 
– реконструише у сарадњи са 
другима начин комуникације 
кроз музику у смислу ритуалног 
понашања и пантеизма ; 
– идентификује утицај 
ритуалног понашања у музици 
савременог доба (музички 
елементи, наступ и сл.); 
– класификује инструменте по 
начину настанка звука; 
– опише основне 
карактеристике удараљки; 
– препозна везу између избора 
врсте инструмента и догађаја, 
односно прилике када се 
музика изводи; 
– изражава се покретима за 

Да би постигао 
очекиване исходе 
васпитно-
образовног 
процеса, наставник 
остварује наставу и 
учење користећи 
глас и покрет, 
музичке 
инструменте, 
елементе 
информационих 
технологија 
као и развијених 
модела 
мултимедијалне 
наставе. 

У зависности од 
области и теме, 
постигнућа ученика 
се могу оценити 
усменом провером, 
краћим писаним 
проверама (до 15 ми- 
нута) и проценом 
практичног рада и 
уметничког и 
стваралачког 
ангажовања. Поред 
ових традиционалних 
начина оцењивања, 
треба користити и 
друге начине 
оцењивања као што 
су: 
 
1. допринос ученика 
за време групног 
рада, 
 
2. израда креативних 
задатака на одређену 
тему, 

1. Рад са подацима 
и 
информацијама 

2. Сарадња 
3. Комуникација 
4. Решавање 

проблема 
5. Естетичка 

компетенција 
6. Дигитална 

компетенција 
7. Компетенција за 

целоживотно 
учење 

1.1. ЗНАЊЕ И 
РАЗУМЕВАЊЕ 
1.2.  СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 
1.3. МУЗИЧКО 
ИЗВОЂЕЊЕ 
1.4.  МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 
-Сва четири 
стандарда 
имају три 
нивоа(основни,
средњи,напред
ни)-детаљно 
све објашњено 
и објављено у 
Службеном 
гласнику РС-
”Просветни 
гласник”,101/20
17(26а) 
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цивилизацијама: Индија, Сумер/ 
Вавилон, Кина, Египат, Грчка, Рим. 

време слушања музике; 
– вербализује свој доживљај 
музике; 
– идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке 
изражајности (мeлoдиjа, ритам, 
тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo 
и осећања; 
– анализира слушано дело у 
односу на извођачки састав и 
инструменте; 
– илуструје примере 
коришћења плесова и музике 
према намени у свакодневном 
животу (војна музика, обредна 
музика, музика за забаву...); 
– критички просуђује лош 
утицај прегласне музике на 
здравље; 
– понаша се у складу са 
правилима музичког бонтона; 
– пева и свира сaмoстaлнo и у 
групи; 
– примењује правилну технику 
певања (правилно дисање, 
држање тела, артикулација); 
– кроз свирање и покрет 
развија сопствену координацију 
и моторику; 
– користи различита средства 
изражајног певања и свирања у 
зависности од врсте, намене и 
карактера композиције; 
– искаже своја осећања у току 
извођења музике; 
– примењује принцип сарадње 

 
3. рад на пројекту 
(ученик даје решење 
за неки проблем и 
одговара на 
конкретне потребе), 
 
4. специфичне 
вештине.  
У процесу 
вредновања 
резултата учења 
наставник треба да 
буде фокусиран на 
ученичку мотивацију 
и ставове у односу на 
извођење и 
стваралаштво, 
способност 
концентрације, 
квалитета перцепције 
и начин размишљања 
приликом слушања, 
као и примену 
тероетског знања у 
музицирању. 

2. МУЗИЧ
КИ 

ИНСТРУМ
ЕНТИ 

Најстарији инструменти: тело, 
удараљке, дувачки, жичани. 
Удараљке – настанак, првобитни 
облик и развој. 
Ритмичке удараљке као 
најједноставнија група 
инструмената. 
Мелодијске удараљке. 

3. СЛУША
ЊЕ 
МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности – 
тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 
различитих глaсoва и 
инструмeната. 
Слушaњe вокалних, вoкaлнo-
инструмeнтaлних и крaтких 
инструмeнтaлних кoмпoзициja, 
дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa. 
Слушање дела најстарије 
фолклорне традиције српског и 
других народа. 
Слушање народних и умeтничких 
дeлa инспирисaних фoлклoрoм 
нaрoдa и нaрoднoсти, рaзличитoг 
сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa, 
кao и музичких причa. 

4. ИЗВОЂ
ЕЊE 
МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху 
самостално и у групи. 
Пeвaње пeсама из нотног текста 
солмизацијом. 
Извођење једноставних ритмичких 
и мелодијских мотива (у стилу) 
музике старих цивилизација 
певањем. 
Певање песама у комбинацији са 
покретом. 
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Свирaњe пeсaмa и лaкших 
инструмeнтaлних дeлa пo слуху нa 
инстру- 
мeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja 
и/или на другим инструментима. 
Свирање дeчjих, нaрoдних и 
умeтничких композиција из нотног 
текста. 
Извођење дeчиjих, нaрoдних и 
умeтничких игара. 
Извођење једноставних ритмичких 
и мелодијских мотива (у стилу) 
музике старих цивилизација на 
инструментима или покретом. 

и међусобног подстицања у 
заједничком музицирању; 
– учeствуje у шкoлским 
прирeдбама и 
мaнифeстaциjaма; 
– користи могућности ИКТ-а за 
слушање музике и извођење; 
– користи музичке обрасце у 
осмишљавању музичких 
целина кроз пeвaњe, свирaњe и 
пoкрeт; 
– изражава своје емоције 
осмишљавањем мањих 
музичких целина; 
– комуницира у групи 
импрoвизуjући мање музичке 
целине глaсoм, 
инструмeнтом или пoкрeтом; 
– учествује у креирању 
шкoлских прирeдби, догађаја и 
пројеката. 
 
 

5. МУЗИЧ
КО 

СТВАРАЛ
АШТВО 

Крeирaњe прaтњe зa пeсмe 
ритмичким и звучним eфeктимa, 
кoристeћи притoм рaзличитe 
извoрe звукa. 
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу 
учeници изводе. 
Осмишљaвање музичких питaњa и 
oдгoвoрa, ритмичкa дoпуњaлкa, 
мeлoдиjскa дoпуњaлкa сa 
пoтписaним тeкстoм, сaстaвљaњe 
мeлoдиje 
oд пoнуђeних мoтивa. 
Импрoвизaциja мeлoдиje нa зaдaти 
тeкст; 
Импрoвизaциja диjaлoгa нa 
инструмeнтимa Oрфoвoг 
инструмeнтaриja и другим 
инструментима. 
Израда једноставних музичких 
инструмената. 
Реконструкција музичких догађаја 
у стилу старих цивилизација. 

Наставник:Драгана Ристић 
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1.5. Историја 

Разред: 5 
Недељни и годишњи фонд часова:1/36 
Циљ: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за 
разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском 
наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 
 
ПРАИСТОРИЈА 
 
СТАРИ ИСТОК 
 
АНТИЧКА 
ГРЧКА 
 
АНТИЧКИ РИМ 

историјски 
извори, 
хронологија, 
друштво, 
држава, 
стари век. 

– разликује основне временске 
одреднице (годину, деценију, век, 
миленијум, еру); 
– лоцира одређену временску 
одредницу на временској ленти; 
– разликује начине рачунања 
времена у прошлости и садашњости; 
– именује периоде прошлости и 
историјске периоде и наведе 
граничне догађаје; 
– разврста историјске изворе према 
њиховој основној подели; 
– повеже врсте историјских извора 
са установама у којима се чувају 
(архив, музеј, библиотека); 
– наведе главне проналаске и опише 
њихов утицај на начин живота људи 
у праисторији; 
– разликује основне одлике каменог 
и металног доба; 
– лоцира на историјској карти 
најважније цивилизације и државе 
Старог истока; 
– користећи историјску карту, 
доведе у везу особине рељефа и 
климе са настанком цивилизација 

Ученици у пети разред улазе са 
знањем о основним историј- 
ским појмовима, са одређеним 
животним искуствима и уобличеним 
ставовима и на томе треба пажљиво 
градити нова знања, вештине, 
ставове и вредности. 
Да би сви ученици достигли 
предвиђене исходе, потребно је да 
наставник упозна специфичности 
начина учења својих ученика и да 
према њима планира и прилагођава 
наставне активности. 
Наставник има слободу да сам 
одреди распоред и динамику 
активности за сваку тему, 
уважавајући циљ предмета и 
дефинисане исходе. Редослед 
исхода не исказује њихову важност 
јер су сви од значаја за постизање 
циља предмета. 
Многи од исхода су процесни и 
представљају резултат кумулативног 
дејства образовно-васпитног рада, 
током дужег временског периода и 
обраде различитих садржаја. 

Праћење 
напредовања 
започиње 
иницијалном 
проценом нивоа на 
коме се ученик налази 
и у односу на шта ће 
се процењивати 
његов даљи рад. 
Свака активност је 
добра прилика за 
процену напредовања 
и давање повратне 
информације, а 
ученике треба 
оспособљавати и 
охрабривати да 
процењују сопствени 
напредак у 
остваривању исхода 
предмета, као и 
напредак других 
ученика. Сваки 
наставни час и свака 
активност ученика су, 
у том смислу, прилика 

1. компетенција за 
учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран однос 
према 
околини 
6. одговоран однос 
према 
здрављу 
7. предузимљивост 
и 
оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са подацима 
и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 

(„Службени 
гласник РС”, 
бр. 88/17, 
27/18 – 
 
др. закон и 
10/19) 
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Старог истока; 
– одреди место припадника 
друштвене групе на графичком 
приказу хијерархије заједнице; 
– пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева на 
Старом истоку; 
– наведе најважније одлике 
државног уређења цивилизација 
Старог истока; 
– идентификује основна обележја и 
значај религије у цивилизацијама 
Старог истока; 
– разликује врсте писама 
цивилизација Старог истока; 
– илуструје примерима важност 
утицаја привредних, научних и 
културних достигнућа народа Старог 
истока на савремени свет; 
– користећи дату информацију или 
ленту времена, смести историјску 
појаву, догађај и личност у 
одговарајући миленијум или век; 
– изложи, у усменом или писаном 
облику, историјске догађаје 
исправним хронолошким 
редоследом; 
– прикупи и прикаже податке из 
различитих извора информација 
везаних за одређену историјску 
тему; 
– визуелне и текстуалне 
информације повеже са 
одговарајућим исто- 
ријским периодом или 
цивилизацијом; 
– опише особености природних 

Примера ради, исход    који гласи: 
ученик ће бити у стању да прикупи и 
прикаже податке из различитих 
извора информација везаних за 
одређену историјску тему, важан је у 
реализацији сваке теме, како у 
петом, тако и у наредним 
разредима. 
Битно је искористити велике 
могућности које историја као 
наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, 
која је у основи сваког сазнања. 
Наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не, зато 
да би оптеретили памћење ученика, 
већ да би им историјски догађаји, 
појаве и процеси били предочени 
јасно, детаљно, живо и динамично. 
Посебно место у настави историје 
имају питања, како она која 
поставља наставник ученицима, тако 
и она која долазе од ученика, 
подстакнута оним што су чули у 
учионици или што су сазнали ван ње 
користећи различите изворе 
информација. 
Добро осмишљена питања 
наставника имају подстицајну 
функцију за развој историјског 
мишљења и критичке свести, не 
само у фази утврђивања и 
систематизације градива, већ и у 
самој обради наставних садржаја. У 
зависности од циља који наставник 
жели да оствари, питања могу имати 

за регистровање 
напретка ученика и 
упућивање на даље 
активности. Наставник 
треба да подржи 
саморефлексију 
(промишљање 
ученика о томе шта 
зна, уме, може) и 
подстакне 
саморегулацију 
процеса учења кроз 
постављање личних 
циљева напредовања. 
У настави 
оријентисаној на 
достизање исхода 
вреднују се процес и 
продукти учења. Да 
би вредновање било 
објективно и у 
функцији учења, 
потребно је ускладити 
нивое циљева учења 
и начине оцењивања. 
Потребно је, такође, 
ускладити оцењивање 
са његовом сврхом.У 
вредновању наученог, 
поред усменог 
испитивања, користе 
се и тестови знања. У 
формативном 
оцењивању се 
користе различити 
инструменти, а избор 
зависи од врсте 

компетенција 
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услова и географског положаја 
античке Грчке; 
– лоцира на историјској карти 
најважније цивилизације и државе 
античке Грчке; 
– приказује друштвену структуру и 
државно уређење грчких полиса на 
примеру Спарте и Атине; 
– пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у 
античкој Грчкој, 
– идентификује узроке и последице 
грчко-персијских ратова и 
Пелопонеског рата; 
– истражи основна обележја и значај 
религије старих Грка; 
– разликује легенде и митове од 
историјских чињеница; 
– наведе значај и последице 
освајања Александра Великог; 
– илуструје примерима важност 
утицаја привредних, научних и 
културних достигнућа античке Грчке 
и хеленистичког доба на савремени 
свет; 
– користећи дату информацију или 
ленту времена, смести историјску 
појаву, догађај и личност из историје 
античке Грчке и хеленизма у 
одговарајући миленијум, век или 
деценију; 
– израчуна временску удаљеност 
између појединих догађаја; 
– користи основне историјске 
појмове; 
– лоцира на историјској карти 
простор настанка и ширења Римске 

различите функције, као што су: 
фокусирање пажње на неки садржај 
или аспект, подстицање поређења, 
трагање за појашњењем. Настава би 
требало да помогне ученицима у 
стварању што јасније представе не 
само о томе „како је уистину било”, 
већ и зашто се нешто десило и какве 
су последице из тога проистекле. 
Да би схватио догађаје из 
прошлости, ученик треба да их 
„оживи у свом уму”, у чему велику 
помоћ може пружити употреба 
различитих историјских текстова, 
карата и других извора историјских 
података (документарни и играни 
видео и дигитални материјали, 
музејски експонати, илустрације), 
обилажење културно--историјских 
споменика и посете установама 
културе. Коришћење историјских 
карата изузетно је важно јер 
омогућава ученицима да на 
очигледан и сликовит начин доживе 
простор на коме се неки од догађаја 
одвијао, помажући им да кроз време 
прате промене на одређеном 
простору. 
Треба искористити и утицај наставе 
историје на развијање језичке и 
говорне културе (вештине 
беседништва), јер историјски 
садржаји богате и оплемењују 
језички фонд ученика. Неопходно је 
имати у виду и интегративну 
функцију историје, која у 
образовном систему, где су знања 

активности која се 
вреднује. Вредновање 
активности, нарочито 
ако је тимски рад у 
питању, може се 
обавити са групом 
тако да се од сваког 
члана тражи 
мишљење о 
сопственом раду и о 
раду сваког члана 
понаособ (тзв. 
вршњачко 
оцењивање). Како 
ниједан од познатих 
начина вредновања 
није савршен, 
потребно је 
комбиновати 
различите начине 
оцењивања. Једино 
тако наставник може 
да сагледа слабе и 
јаке стране сваког свог 
ученика. Приликом 
сваког вредновања 
постигнућа потребно 
је  
ученику дати 
повратну 
информацију која 
помаже да разуме 
грешке и побољша 
свој резултат и учење. 
Ако наставник са 
учени 
цима договори 
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државе; 
– наведе основне разлике између 
античке римске републике и 
царства; 
– разликује узроке од последица 
најзначајнијих догађаја у историји 
античког Рима; 
– истражи основна обележја и значај 
религије античког Рима; 
– илуструје примерима важност 
утицаја привредних, научних и 
културних достигнућа античког Рима 
на савремени свет; 
– пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у 
античком Риму; 
– наведе најзначајније последице 
настанка и ширења хришћанства; 
– лоцира на карти најважније 
римске локалитете на територији 
Србије; – користећи дату 
информацију или ленту времена, 
смести историјску 
појаву, догађај и личност из историје 
античког Рима у одговарајући 
миленијум, век или деценију. 

подељена по наставним 
предметима, помаже ученицима да 
постигну целовито схватање о 
повезаности и условљености 
географских, економских и 
културних услова живота човека. 
Пожељно је избегавати 
фрагментарно и изоловано учење 
историјских чињеница јер оно има 
најкраће трајање у памћењу и 
најслабији трансфер у стицању 
других знања и вештина. У настави 
треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности. Одређене 
теме, по могућности, треба 
реализовати са одговарајућим 
садржајима из сродних предмета, а 
посебну пажњу треба посветити 
оспособљавању ученика за ефикасно 
коришћење информационо-
комуникационих технологија 
(употреба интернета, прављење 
Powerpoint презентација, 
коришћење дигиталних аудио-
визуелних материјала и израда 
реферата). 

показатеље на основу 
којих сви могу да 
прате напредак у 
учењу, ученици се уче 
да размишљају о 
квалитету свог рада и 
о томе шта треба да 
предузму да би свој 
рад унапредили. 
Оцењивање тако 
постаје инструмент за 
напредовање у учењу. 
На основу резултата 
праћења и 
вредновања, заједно 
са ученицима 
треба планирати 
процес учења и 
бирати погодне 
стратегије учења. 
Потребно је да 
наставник резултате 
вредновања 
постигнућа својих 
ученика континуирано 
анализира и користи 
тако да унапреди део 
своје наставне праксе. 
Рад сваког наставника 
састоји се од 
планирања, 
остваривања и 
праћења и 
вредновања. Важно је 
да наставник 
континуирано прати и 
вреднује, осим 
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постигнућа ученика, и 
процес наставе и 
учења, као и себе и 
сопствени рад. 

Наставник: Предраг Хромиш 

1.6. Географија 

Разред: 5  
Недељни и годишњи фонд часова: 1 36 
Циљ: Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-
географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметн
е компетенције Стандарди 

постигнућа 

ЧОВЕК И 
ГЕОГРАФИЈА 
 
ВАСИОНА 
 
ПЛАНЕТА 
ЗЕМЉА 

географија,  
васиона,  
Земља 

– повеже постојећа знања о природи и друштву са 
географијом као науком; 
– повеже географска знања о свету са историјским 
развојем људског 
друштва и научно-техничким прогресом; 
– на примерима покаже значај учења географије за 
свакодневни живот човека; 
– разликује одговорно од неодговорног понашања 
човека према природним ресурсима и опстанку 
живота на планети Земљи; 
– разликује појмове васиона, галаксија, Млечни пут, 
Сунчев систем, Земља; 
– објасни и прикаже структуру Сунчевог система и 
положај Земље у њему; 
– разликује небеска тела и наводи њихове 
карактеристике; 
– одреди положај Месеца у односу на Земљу и 
именује месечеве мене; 
– помоћу глобуса опише облик Земље и наведе 
доказе о њеном облику; 
– помоћу карте опише распоред копна и воде на 

Главна карактеристика 
наставе усмерене на 
остваривање исхода је та да 
је фокусирана на учење у 
школи, што значи да ученик 
треба да учи: 
– смислено: повезивањем 
оног што учи са оним што зна 
и са 
ситуацијама из живота; 
повезивањем онога што учи 
са оним што 
је већ учио из других 
предмета; 
– проблемски: самосталним 
прикупљањем и 
анализирањем 
података и информација; 
постављањем релевантних 
питања себи 
и другима; развијањем 

Праћење 
напредовања 
ученика је у 
функцији развоја 
ученика у 
достизању исхода. 
Праћење и 
вредновање 
ученика започиње 
иницијалном 
проценом нивоа 
на коме се ученик 
налази и у односу 
на то ће се 
процењивати 
његов даљи ток 
напредовања. 
Свака активност је 
добра прилика за 
процену 
напредовања и 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 
Комуникација 
 
Рад са 
подацима и 
Информацијама 
 
Дигитална 
Компетенција 
 
Решавање 
Проблема 
 
Сарадња 
 
Одговорно 
учешће у 
демократском 

Службени 
Гласник РС 
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Земљи и наведе називе континената и океана; 
– примерима објасни деловање Земљине теже на 
географски омотач; 
– разликује и објасни Земљина кретања и њихове 
последице; 
– повеже смер ротације са сменом дана и ноћи; 
– повеже нагнутост земљине осе са различитом 
осветљеношћу површине Земље; 
– повеже револуцију Земље са сменом годишљих 
доба на северној и јужној полулопти и појавом 
топлотних појасева; 
– разликује деловање унутрашњих сила (сила 
Земљине теже, унутрашња топлота Земље); 
– разликује основне омотаче унутрашње грађе 
Земље; 
– наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље; 
– помоћу карте и цртежа опише начине и последице 
кретања литосферних плоча (вулканизам, 
земљотреси, набирање и раседање); 
– разликује хипоцентар и епицентар и наведе трусне 
зоне у свету и у Србији; 
– наведе поступке које ће предузети за време 
земљотреса ; 
– опише процес вулканске ерупције и њене 
последице; 
– помоћу фотографија или узорка стена разликује 
основне врсте стена, описује њихов настанак и 
наводи примере за њихово коришћење; 
– помоћу карте, цртежа и мултимедија објашњава 
настанак планина и низија и разликује надморску и 
релативну висину; 
– разликује ерозивне и акумулативне процесе; 
– наведе примере деловања човека на промене у 
рељефу (бране, насипи, копови); 
– опише структуру атмосфере; 
– наведе временске промене које се дешавају у 
тропосфери (ветрови, падавине, облаци, загревање 

плана решавања задатог 
проблема; 
– дивергентно: предлагањем 
нових решења; смишљањем 
нових примера; 
повезивањем садржаја у 
нове целине; 
– критички: поређењем 
важности појединих 
чињеница и података; 
смишљањем аргумената; 
– кооперативно: кроз 
сарадњу са наставником и 
другим ученицима; кроз 
дискусију и размену 
мишљења; уважавајући 
аргументе саговорника 

давање повратне 
информације, 
а ученике треба 
оспособљавати и 
охрабривати да 
процењују 
сопствени 
напредак у 
остваривању 
исхода предмета, 
као и напредак 
других 
ученика. У ту 
сврху, сваки 
наставни час и 
свака активност 
ученика је 
прилика за 
формативно 
оцењивање, 
односно 
регистровање 
напретка 
ученика и 
упућивање на 
даље активности. 

друштву 
 
Одговоран 
однос 
према здрављу 
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ваздуха...); 
– разликује појам времена од појма клима; 
– наведе климатске елементе и чиниоце и основне 
типове климе; 
– графички представи и чита климатске елементе 
(климадијаграм) користећи ИКТ; 
– користи дневне метеоролошке извештаје из медија 
и планира своје активности у складу са њима; 
– наводи примере утицаја човека на загађење 
атмосфере и предвиђа последице таквог понашања; 
– наводи примере о утицају атмосферских непогода 
на човека (екстремне температуре и падавине, град, 
гром, олуја); 
– уочава и разликује на географској карти океане, 
већа мора, заливе и мореузе; 
– наведе и опише својства морске воде; 
– помоћу карте прави разлику између речне мреже и 
речног слива; 
– наведе и опише елементе реке (извор, ушће, 
различити падови на речном току); 
– разликује типове језерских басена према начину 
постанка; 
– наведе узроке настанка поплава и бујица и објасни 
последице њиховог дејства; 
– наведе поступке које ће предузети за време 
поплаве и након ње; 
– наведе примере утицаја човека на загађивање 
вода и предвиђа последице таквог понашања; 
– помоћу карте повеже климатске услове са 
распрострањеношћу живог света на Земљи; 
– помоћу карте наведе природне зоне и 
карактеристичан живи свет у њима; 
– опише утицај човека на изумирање одређених 
биљних и животињских врста; 
– наведе примере за заштиту живог света на Земљи 

Наставник: Срђан Радојчић 
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1.7. Математика 

Разред: пети разред 

Недељни и годишњи фонд часова: 4 часа недељно и 144 часова годишње 

Циљ: Циљ учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког 
мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем 
школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

  
 
 
 
 
 
ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ И 
ДЕЉИВОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНИ 

Својства операција 
сабирања, 
множења, 
одузимања и 
дељења у скупу 
N0 . Дељење са 
остатком у скупу 
N0 (једнакост a = 
bq + r, 0 ≤ r<b). 
Својства 
дељивости; 
чиниоци и 
садржаоци 
природног броја. 
Дељивост са 2, 5 и 
декадним 
јединицама. 
Дељивост са 4 и 
25. Дељивост са 3 
и 9. Скупови и 
скуповне 
операције: унија, 
пресек и разлика. 
 
Тачке и праве; 

израчуна вредност 
једноставнијег бројевног израза 
и реши једноставну линеарну 
једначину или неједначину (у 
скупу природних бројева) – 
реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну 
једначину или неједначину (у 
скупу природних бројева) – 
примени правила дељивости са 
2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним 
јединицама – разликује просте и 
сложене бројеве и растави број 
на просте чиниоце – одреди и 
примени НЗС и НЗД – изводи 
скуповне операције уније, 
пресека, разлике и правилно 
употребљава одговарајуће 
скуповне ознаке – правилно 
користи речи и, или, не, сваки у 
математичко-логичком смислу – 
анализира односе датих 
геометријских објеката и запише 
их математичким писмом – 

Природни бројеви и 
дељивост – Ова тема 
представља природну везу 
са градивом првог циклуса и 
у оквиру ње треба 
проширити и продубити 
знања која су ученици 
раније стекли. Обновити 
својства скупова N и N0 
(претходник и следбеник) и 
подсетити се придруживања 
бројева тачкама бројевне 
полуправе. Кроз разноврсне 
задатке са изразима, 
једначинама и 
неједначинама из 
свакодневног живота, 
наставити са изграђивањем 
појмова бројевни израз, 
променљива, израз с 
променљивом и 
придруживање, користећи 
при томе и термине израз, 
формула, исказ. Код 
једначина и неједначина 

Саставни део 
процеса развоја 
математичких знања 
у свим фазама 
наставе треба да 
буде и праћење и 
процењивање 
степена 
остварености 
исхода, које треба да 
обезбеди што 
поузданије 
сагледавање развоја 
и напредовања 
ученика. Тај процес 
треба започети 
иницијалном 
проценом нивоа на 
коме се ученик 
налази. Прикупљање 
информација из 
различитих извора 
(свакодневна 
посматрања, 
активност на часу, 

1. Компетенције за 
учење 
2.Естетичка 
компетенција 
3. Комуникација 
4. Одговоран однос 
према околини 
5. Рад с подацима и 
информацијама 
6. Решавање 
проблема 
7. Сарадња 
8. Дигитална 
компетенција 
9. Одговоран однос 
према здрављу 

Стандарди су 
објављени на сајту 
Завода за 
вредновање 
квалитета 
образовања и 
васпитања. 
Национални 
просветни савет 
донео је, 19. 05. 
2009. године, 
Одлуку о усвајању 
Образовних 
стандарда за крај 
обавезног 
образовања (број: 
5/2010-4 ). 
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ПОЈМОВИ 
ГЕОМЕТРИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УГАО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

односи 
припадања и 
распореда. Однос 
правих у равни; 
паралелност. 
Мерење дужине и 
једнакост дужи. 
Кружница и круг. 
Кружница и права. 
Преношење и 
надовезивање 
дужи. Централна 
симетрија. Вектор 
и транслација. 
 
 
Угао, централни 
угао; једнакост 
углова. 
Надовезивање 
углова (суседни 
углови, 
конструктивно 
упоређивање, 
сабирање и 
одузимање 
углова). Упоредни 
углови; врсте 
углова. Мерење 
углова, сабирање 
и одузимање мере 
углова. Угао 
између две праве; 
нормалне праве; 
унакрсни углови. 
Углови на 
трансверзали. 

опише основне појмове у вези 
са кругом (центар, полупречник, 
тангента, тетива) и одреди 
положај тачке и праве у односу 
на круг – нацрта праву 
паралелну датој правој 
користећи геометријски прибор 
– упореди, сабира и одузима 
дужи, конструктивно и рачунски 
– преслика дати геометријски 
објекат централном симетријом 
и транслацијом – правилно 
користи геометријски прибор – 
идентификује врсте и опише 
својства углова (суседни, 
упоредни, унакрсни, углови на 
трансверзали, углови са 
паралелним крацима) и 
примени њихове узајамне 
односе – нацрта праву нормалну 
на дату праву користећи 
геометријски прибор – измери 
дати угао и нацрта угао задате 
мере – упореди, сабере и 
одузме углове рачунски и 
конструктивно – реши 
једноставан задатак применом 
основних својстава 
паралелограма (једнакост 
наспрамних страница и 
наспрамних углова) 
– прочита, запише, упореди и 
представи на бројевној 
полуправој разломке у оба 
записа и преводи их из једног 
записа у други – одреди месну 
вредност цифре у запису 

задржати се на 
једноставнијим облицима, у 
циљу усвајања концепта 
решавања датог проблема. 
Уочавати примере 
једноставнијих 
(функцијских) зависности у 
разним областима 
(придруживање по датом 
правилу бројева – 
бројевима, бројева – 
дужима, бројева – 
површинама и др.). При 
томе је важно коришћење 
дијаграма и табела 
(дијаграм тока алгоритма, 
табела резултата неког 
пребројавања или мерења и 
др). У овом делу треба 
користити и примере са 
геометријским облицима, у 
којима се појављује 
зависност међу величинама. 
У делу који се односи на 
дељивост, подсетити 
ученике да дељење у скупу 
природних бројева без 
остатка није увек могуће. 
Увести дељење са остатком, 
једнакост а=bq+r, 0≤r 

учествовање у 
разговору и 
дискусији, 
самосталан рад, рад 
у групи, тестови) 
помаже наставнику 
да сагледа 
постигнућа (развој и 
напредовање) 
ученика и степен 
остварености 
исхода. Свака 
активност је добра 
прилика за процену 
напредовања и 
давање повратне 
информације, а 
ученике треба 
оспособљавати и 
охрабривати да 
процењују сопствени 
напредак у 
остваривању исхода 
предмета. 
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РАЗЛОМЦИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транслација и 
углови. 
 
Први део Појам 
разломка облика 
a/b (а, b Î N). 
Придруживање 
тачака бројевне 
полуправе 
разломцима. 
Проширивање, 
скраћивање и 
упоређивање 
разломака. 
Децимални запис 
разломка и 
превођење у 
запис облика a/b 
(b ≠ 0). 
Упоређивање 
бројева у 
децималном 
запису. 
Заокругљивање 
бројева. Други део 
Основне рачунске 
операције с 
разломцима (у оба 
записа) и њихова 
својства. Изрази. 
Једначине и 
неједначине у 
скупу разломака. 
Трећи део 
Примене 
разломака 
(проценти, 

децималног броја – заокругли 
број и процени грешку 
заокругљивања; – израчуна 
вредност једноставнијег 
бројевног израза и реши 
једноставну линеарну једначину 
и неједначину – реши 
једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну 
једначину или неједначину – 
одреди проценат дате величине 
– примени размеру у 
једноставним реалним 
ситуацијама – примени 
аритметичку средину датих 
бројева – сакупи податке и 
прикаже их табелом и кружним 
дијаграмом и по потреби 
користи калкулатор или 
расположиви софтвер – 
идентификује оснoсиметричну 
фигуру и одреди њену осу 
симетрије – симетрично 
преслика тачку, дуж и 
једноставнију фигуру користећи 
геометријски прибор – 
конструише симетралу дужи, 
симетралу угла и примењује 
њихова својства – конструише 
праву која је нормална на дату 
праву или паралелна датој 
прави 
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ОСНА 
СИМЕТРИЈА 

аритметичка 
средина, 
размера). Основна 
неједнакост p < 
(p+q)/2 < q. 
 
Осна симетрија у 
равни и њене 
особине. Оса 
симетрије фигуре. 
Симетрала дужи и 
конструкција 
нормале. 
Симетрала угла. 

Наставник: Шкундрић Јелена и Бикицки Исидора 

 

1.8. Биологија 

Разред:ПЕТИ 

Недељни и годишњифондчасова: 2 часа недељно,72 часа годишње 

Циљ:изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином ученик развија  одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке 
разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начиностваривања 

Начинпровереоства
реностиисхода 

Међупредметн
екомпетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСНОС
Т ЖИВОГ 
СВЕТА 
 
 
 
 

Живабића, 
неживаприрода 
и биологија. 
Особинеживихб
ића: 
ћелијскаграђа, 
исхрана, дисање, 
излучивање, 

– 
истражујеособинежив
ихбићапремаупутстви
манаставника и води 
рачуна о 
безбедноститокомра
да; 
– 

− У 
изучавањућелијеакценатјенатомедајећелијаосновн
ајединицаграђесвихживихбића, даимасвојеосновне 
делове (ћелијскумембрану, 
цитоплазмусаорганелама и 
једросанаследнимматеријалом, као и 
дапостојећелијечијисенаследниматеријалналазисло
бодан у цитоплазми, као у случајубактерија) и 

•Иницијалнотестир
ање 
• Формативно, 
свакодневнооцењи
вањеусмениходгово
раученика 
• Самоевалуација и 
евалуацијанакрајум

Компетенцијаза
учење 
Рад са подацима 
и информацијама
 
Комуникација 
 
Одговорно 

БИ.1.1.1.  
БИ.1.1.3.  
БИ.1.2.1.  
БИ.1.2.2.  
БИ.1.2.3.  
БИ.1.3.3.  
БИ.1.5.1.  
БИ.1.6.1.  
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ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕИ 
ФУНКЦИЈЕ 
КАООСНОВА 
ЖИВОТА 
 
 
 
 
 
 
 
НАСЛЕЂИВАЊ
Е И 
ЕВОЛУЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 
 
 
 
 
 
 
 

надражљивост, 
покретљивост, 
размножавање, 
раст и развиће. 
Једноћелијски и 
вишећелијскиорг
анизми. 
Исхрана. 
Хранакаоизворе
нергије и 
градивнихсупста
нципотребнихза
обављањесвихж
ивотнихпроцеса. 
Дисањекаоразме
нагасова у 
различитимсред
инама 
Излучивање. 
Надражљивост. 
Покретљивост – 
кретање. 
Размножавање: 
бесполно и 
полно. Раст и 
развиће. 
Дужинаживота. 
Променекојечов
екпролазитоком
развића; 
пубертет и 
полназрелост. 

групишеживабићапре
мањиховимзаједничк
имособинама; 
 
– одабирамакро-
морфолошкивидљиве
особиневажнезаклас
ифика- 
цијуживихбића; 
 
– 
идентификујеосновне
прилагођеностиспољ
ашњеграђеживихбић
а 
наусловеживотнесре
дине, укључујући и 
основнеодносеисхран
е и 
распрострањење; 
– 
једноставнимцртежо
мприкажебиолошкео
бјектекојепосматра и 
истражује и 
означикључнедетаље
; 
– прикупљаподатке о 
варијабилностиорган
изамаунутарједневрс
те, 
табеларно и 
графичкиихпредстав
ља и 
изводиједноставнеза
кључке; 
– разликује 

дапремабројућелија 
разликујемоједноћелијска ивишећелијскаживабића. 
− Нијепотребнодетаљноизучаватиграђућелије, 
нитипомињатипојединеорганеле. 
− Процедурезаистраживање и 
елементебезбедноградаодређујенаставник 
иупознајеученике. Препорукаједасе 
микроскопнекористи, 
већдађацитокомвежбесамосталнокористелупупосм
атрајућикрупнећелијекојесуимдоступнесходноокру
жењу у комесешколаналази, каонпр. 
Ћелијепаренхимапоморанџе, јајептице, икра 
рибе, јајаводоземаца. 
 
− 
Изучавањезаједничкихособинаживихбићатребаобр
адитикрозогледе(потребезаводом, 
одговарајућомтемпературомзараст, дисање, развој 
иразмножавање и исхранасемогупратитинаквасцу; 
дисање, у смислуразменегасова, 
семожепратитиогледомсасвећом; 
кретањесеможепратитиогледомсакишномглистомн
апапируитд). 
− Потребнојезаједничкеособине 
обрађиватиупоредо, на 
представницимасвихвеликихгрупа, 
алибиувектребалокренутиодчовекакаобићакојејеов
омузрастунајближе. 
Особинекојесенемогуобрадити 
огледом, могусеобрадитикроз 
истраживачкирадученика. 
Препорука је да ученици овог 
узраста све задатке обављају у пару, чиме развијају 
способности сарадње и ненасилне комуникације, а 
наставник може да оствари много бољи увид у 
активности ученика. 
− Све што ученици посматрају или 

есеца и током 
појединихчасова 
• Домаћизадатак • 
лабораторијскевеж
бе 
• проблемски 
задаци 
 • Писанапровера - 
− 
објективнитестовис
адопуњавањемкрат
киходговора − 
задацисаозначавањ
ем – задаци 
вишеструкогизбора 
– спаривање 
појмова 
 
 
Иницијалнотестира
ње 
• Формативно, 
свакодневнооцењи
вањеусмениходгово
раученика 
• Самоевалуација и 
евалуацијанакрајум
есеца и 
токомпојединихчас
ова 
• Домаћизадатак • 
лабораторијскевеж
бе 
• 
проблемскизадаци 
 • Писанапровера - 
− 

учешће у 
демократском 
друштву 
 
Естетичкакомпе
тенција 
 
Решавањепроб
лема 
 
Сарадња 
 
Дигиталнакомп
етенција 
 
Одговоранодно
спремаоколини 
 
Одговоранодно
спремаздрављу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИ.1.6.2 
 
 
БИ.1.1.1.  
БИ.1.1.3.  
БИ.1.2.1.  
БИ.1.2.2.  
БИ.1.2.3.  
БИ.1.3.3.  
БИ.1.5.1.  
БИ.1.6.1.  
БИ.1.6.2.  
БИ.1.6.3.  
БИ.2.1.3.  
БИ.2.2.3.  
БИ.2.2.4.  
БИ.2.6.1.  
БИ.2.6.2 
БИ.2.6.3.  
БИ.3.1.2.  
БИ.3.1.3.  
БИ.3.6.1.  
БИ.3.6.2.  
 
 
БИ.1.3.1. 
БИ.1.3.2. 
БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.3.  
БИ.2.6.1.  
БИ.2.6.3. 
БИ.1.3.1. 
БИ.1.3.2. 
БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.3.  
БИ.2.6.1.  
БИ.2.6.3. 
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ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 
 

наследнеособине и 
особинекојесурезулта
тделовања 
средине, 
намоделимаизсвакод
невногживота; 
– поставља 
једноставнепретпоста
вке, огледом 
испитујеутицај 
срединскихфакторана
ненаследнеособинеж
ивихбића и критички 
сагледаварезултате; 
 
– користидоступну 
ИКТ и другуопрему у 
истраживању, 
обрадипода- 
така и 
приказурезултата; 
 
– доведе у 
везупромене у 
спољашњојсредини 
(укључујућиутицај 
човека) 
сагубиткомразноврсн
остиживихбићанаЗем
љи; 
– направи разлику 
измеђуодговорног и 
неодговорногодносап
рема живим бићима у 
непосредномокруже
њу; 
– предлаже акције 

истражују би требало да прикажу цртежом и на 
њему обележе кључне детаље. 
− После истраживања заједничких особина, ученици 
би требало самостално да изводе груписање 
организама, према задатом критеријуму. 
Наставник може самостално одабрати једну или 
више група (на примеру биљака и животиња) 
погодних за савладавање научног принципа 
класификације организама. 
− Треба више пажње посветити карактеристичним 
особинама (морфологији), а не ономе што жива 
бића раде (нпр. расту целог живота, могу да 
пливају...), како изгледају (нпр. имају одређену 
боју), или зато што a priori знамо припадност групи 
(нпр. цветнице, бескичмењаци, сисари...). 
Овакав начин на који се жива бића класификују 
путем успостављања хијерархије главних „атрибута“ 
(карактера) које имају и уклапања у поједине 
скупове (групе), омогућава увођење научног 
приступа и разумевање биолошке еволуције. 
− Не препоручује се увођење нижих систематских 
категорија, осим врсте због наслеђивања особина. 
Слично као и код обраде заједничких особина 
живих бића, све што ученици посматрају или 
истражују би требало да прикажу цртежом и на 
њему обележе кључне детаље, као и да направе 
речник основних појмова, при чему на овом узрасту 
не инсистирати на употреби појмова као што су 
морфологија, анатомија, хијерархија. 
 
 
-Aкценат је на ученичком истраживању 
спољашњих особина живих бића из непосредног 
окружења и њиховом односу са условима средине у 
којој живе (нпр. за живот 
у воденој и копненој средини жаба, комарац, вилин 
коњиц итд; за живот у води речна шкољка, речни 
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бриге о биљкама и 
животињама у 
непосредном 
окружењу, учествује у 
њима, 
сарађујесаосталимуче
сницима и реша- 
ваконфликтенаненаси
ланначин; 
 
– илуструје 
примеримаделовање
људинаживотнусреди
ну и процењује 
последицетаквихдејст
ава; 
 
– идентификује 
елементе здравог 
начинаживота и у 
односунањих 
 
умедапроценисопств
енеживотненавике и 
избегава ризична 
понашања. 

рак, шаран, штука, локвањ, 
дрезга, нека алга итд; за живот на копну човек, срна, 
пас, мачка,јазавац, слепи миш, сова ушара, 
кокошка, шумски мрав, стрижи-буба, храст, смрча, 
дивља ружа, љубичица, хајдучка трава, камилица, 
ливадарка итд; за живот под земљом кртица, ровац, 
кишнаглиста итд;) због чега у препорученим 
садржајима нема морских организама. Ако су 
ученици заинтересовани за њих, јер их срећу у нпр. 
географији или научно-популарним емисијама, 
наставниктреба да одговори њиховим образовним 
потребама. Треба имати у виду да су примери дати 
у табели само препоручени садржаји, тј. наставник 
може користити све или само неке од примера, а 
може увести и нове адекватне примере, сходно 
окружењу у коме се школа налази, структури 
одељења и интересовању ученика. Резултате 
истраживања би требало искористити за 
генерализацију и увођење 
новог појма – прилагођеност (адаптација). 
 
 
-Aкценат је на преносу особина са родитеља 
 на потомке размножавањем, разликама бесполног 
и полног размножавања у погледу наслеђивања 
особина и разликовању наследних и ненаследних 
утицаја у развићу особина јединки. Потребно jе 
разјаснити да се особине једне јединке развијају 
под утицајем наследних фактора које је она добила 
од родитеља и, истовреме- 
но, под утицајем животних услова у којима се њено 
развиће одвија. Требало би нагласити да 
варијабилност (различитост јединки) 
унутар једне врсте настаје кроз садејство ових 
фактора. Наведене феномене би требало обрадити 
кроз ученичко истраживање варијабилности унутар 
једне врсте (нпр. разлике између деце у одељењу, у 
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• Домаћизадатак • 
лабораторијскевеж
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киходговора − 
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димензијама и боји плодова на пијаци, између 
говеда у истом домаћинству; уочавање разлика у 
висини стабла, броју листоваи цветова биљака које 
расту у хладу и оних који расту на сунцу, или биљака 
које расту у близини саобраћајница и даље од њих) 
и кроз оглед са пелцерима или листовима афричке 
љубичице (биљке са истим наследним материјалом 
различито изгледају када расту под различитим 
условима). Огледу треба да претходи постављање 
хипотезе која ће бити огледом испитана (шта 
очекујем да ће се десити ако резнице исте биљке 
гајим у различитим условима осветљености и 
слично). Закључци о наслеђивању, утицају фактора 
животне средине и индивидуалној варијабилности 
могу бити генерализовани и повезани са питањима 
из свакодневног живота. На овај начин се постиже 
разумевање различитости између људи с акцентом 
на то да је свака особа јединствена и непоновљива 
(чиме се доприноси фундаменталној изградњи 
осећања прихватања и толеранције јер сви смо 
међусобно различити). 
Табеларно и графичко приказивање резултата, са 
обавезним извођењем закључака, би требало 
практиковати увек када се прикупљају подаци. 
Препорука је да се ИКТ опрема користи за 
прикупљање, обраду података и представљање 
резултата истраживања или огледа, када се ученици 
оспособе за њено коришћење. 
-Ставити акценат на то да ученик доведе у везу 
промене у спољашњојсредини (укључујући утицај 
човека) са губитком разноврсностиживих бића на 
Земљи, направи разлику између одговорног и 
неодговорног односа према живим бићима у 
непосредном окружењу,предлаже акције бриге о 
биљкама и животињама у непосредном окружењу, 
учествује у њима, сарађује са осталим учесницима и 
решава конфликте на ненасилан начин и илуструје 
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примерима деловање људи на животну средину и 
процењује последице таквих дејстава, омогућавају 
да се жива бића проучавају у амбијенту у којем 
реално живе и да се код ученика развија осећање 
одговорности за заштиту природе и биолошке 
разноврсности, као и свест о властитом положају у 
природи и потреби одрживог развоја. 
Препорука је да се часови намењени реализацији 
исхода из ове области изводе што чешће ван 
учионице у природном окружењу (школском 
дворишту или на неком другом терену), где би ђаци 
самостално или у групама проучавали жива бића, 
прикупљали податке, осмишљавали и реализовали 
еколошке пројекте. Пројекте могу да осмисле на 
почетку школске године, да их реализују током 
читаве године. 
 
-Акценат је на основним чињеницама о здравој 
исхрани (ужина спремљена код куће), води као 
најздравијем пићу, штетности енергетских пића и 
дуванског дима. Промене у и на телу, као 
последице пубертета, требало би повезати са 
потребом одржавања личне хигијене и хигијене 
животног простора и опасностима од ступања у 
преране сексуалне односе. Препорука је да се за 
обраду ових појмова повремено доведу стручњаци 
или одведу ученици у одговарајуће установе. 
Свакако би требало обраду прераног ступања у 
сексуалне односе обрадити заједно са школским 
психологом.  

Наставник: Наташа Стевовић 

1.9. Техника и технологија 

Разред:Пети 

Недељни и годишњи фонд часова: 2, 72 
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Циљ:Циљ наставе и учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, 
животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво 
и иницијативно. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ЖИВОТНО И 
РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САОБРАЋАЈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кључни појмови 
садржаја: 

Саобраћај, 
технички цртеж, 
предузимљивост
, ресурси на 
земљи 

 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
– повеже развој технике и 
технологије и иновација  
побољшању услова живљења 
-анализира основна подручја 
човековог рада и производње 
-наведе занимањау области 
технике и технологије 
 
 
 
 
 
 
 
 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
-класификује врсте саобраћајних 
објеката према намени, наводи 
професије у подручју рада 
саобраћаја 
- повезује начин изградње 
инфраструктуре према 
прописима са безбедношћу 
учесника у саобраћају 
-повезује коришћење ИТ у 
саобраћајним објектима са 
управљањем и безбедношчу 
путника и робе 

-вредновањем достизања 
исхода и продуката учења 
праћењем рада сваког 
ученика 
-указивање на залагање, 
самоиницијативност, 
креативност, тачност 
уредност 
-кроз разговор ученик 
анализира основна подручја 
човековог рада и 
производње 
-кроз разговор и упућивање 
наставника ученик зна да 
наведе занимањау области 
технике и технологије  
 
-дијалогом научити ученика 
да  повезује начин изградње 
инфраструктуре према 
прописима са безбедношћу 
учесника у саобраћају 
-кроз разговор  научити 
ученика класификује врсте 
саобраћајних објеката 
према намени и наведе  
професије у подручју рада 
саобраћаја 
- акценат разговора  је на 
опреми пута, квалитету 
изграђене саобраћајнице и 

Провера остварености 
исхода за све области:  
 
Облици: Фронтални 
индивидуални, рад у 
паровима или групни 
рад 
Методе: Излагање, 
дијалог 
Средства: Свеска, 
уџбеник, прибор за 
техничко цртање , 
рачунар  

 
Активности ученика: 
саставља, цртежом 
исказује знање, тумачи 
урађено, размењује 
искуства, изводи вежбе 
према добијеним 
захтевима, тумачи своја 
решења, открива, прави 
моделе, практично ради 
задатке 
 
Активности наставника: 
разговара,  указује,  
уважава труд, 
координира, наводи, 
вреднује формативно 
(процена знања током 

1. компетенција за 
учење 
2. одговорно учешће у 
демократском друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран однос 
према околини 
6. одговоран однос 
према здрављу 
7. предузимљивост и 
оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са подацима и 
информацијама 
9. решавања проблема 
 

/ 
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ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-демонстрира правилно и 
безбедно кретање пешака и 
возача бицикла, аргументује 
значај коришћења заштитне 
опреме приликом вожње 
бицикла као и вожње у 
аутомобилу  
 
 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
-скицира просторно основне 
геометријске фигуре и тела 
-чита технички цртеж уз 
примену правила и симбола  
–користи програм за цртање на 
рачунару 
-самостално нацрта на рачунару 
задату геометријску слику или 
тело и представи своје решење 
 
 
 
 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
-класификује материјале 
(природни, вештачки) 
-повезује материјале са 
утицајем на животну средину 
-објасни значај рециклаже 
-образложи значај примене 
обновљивих извора енергије 
-повезује значај топлотне 
изолације са уштедом енергије 
- објасни технологије прераде 
дрвета, текстила, папира и коже 

сигнализацији као и на 
прилагођавању брзине 
кретаања 
-практичном вежбом ученик 
ћа научити да демонстрира 
правилно и безбедно 
кретање пешака и возача 
бицикла 
 
-објашњавањем  начина 
цртања на рачунару и у 
свесци уз индивидуални 
начин рада ученик 
самостално нацрта на 
рачунару и у свесци задату 
геометријску слику или тело 
и представља своје решење 
-објашњењем оспособити 
ученика за рад у 
рачунарском програму 
-упутити ученика да је 
акценат  на  пропорцијама 
тела, уредности и тачности 
 
-кроз дискусију ученик 
класификује материјале  
- објашњењем ученик зна да 
повезује метеријале са 
утицајем на животну 
средину 
-кроз дијалог ученик 
повезује алате и машине са 
ручном обрадом материјала 
-фронталним начином и 
кроз разговор ученик зна да  
образложи значај примене 
обновљивих извора 

савладавања наставног 
програма  и стицања 
знања о 
међупредметним 
компетенцијама) и 
сумативно ( на крају 
целине), усмено, прати  
реализацију задатака, 
посматра, бележи, 
вреднује водећи рачуна 
о индивидуалности 
ученика 
 
Исходи су искази о томе 
шта ученици умеју да 
ураде на основу знања 
која су стекли учећи 
предмет Техника и 
технологија. 
Представљају опис 
интегрисаних знања, 
вештина, ставова и 
вредности ученика у пет 
наставних тема: 
животно и радно 
окружење, саобраћај, 
техничка и дигитална 
писменост, ресурси и 
производња и 
конструкторско 
моделовање. 
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КОНСТРУКТОРСК
О МОДЕЛОВАЊЕ 

-правилно и безбедно користи 
алат и прибор за ручну обраду 
материјала 
 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
-самостално/тимски или у пару 
врши сопствени избор о изради 
макете грађ.објекта на основу 
примене  стечених знања о 
геометријским сликама и 
телима 
-припреми и организује радно 
место 
-израђује макету поштујући 
принципе економичног 
трошења материјала у складу са 
сопственом безбедности на 
раду 
-учествује у успостављању 
критеријума за вредновање, 
процењивање свог рада и рада 
других и да предлаже 
унапређење постојећег 

енергије 
 
 
 
-поступно упутити ученика у 
начин конструкторског 
моделовања 
-упућивањем ученика на 
креативну слободу 
-фронтално и кроз разговор 
ученик учи да вреднује свој 
рад и рад других и 
предлаже унапређење 
постојећег 
 

 
 
 

Наставник: Вида Вујачић 

 

1.10. Информатика и рачунарство 

Разред:5. 
Недељни и годишњи фонд часова: 1, 36 
Циљ:Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 
производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних 
технологија брзо мења. 
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Назив теме Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања Начин провере 
 остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ИКТ / 
Информацио
но 
комуникацио
не 
технологије 
 
 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 
 
 
 
РАЧУНАРСТВ
О 
 
 
ПРОЈЕКТНИ  
ЗАДАТАК 

ИКТ уређаји, 
хардвер, 
софтвер, 
подешавање 
радног 
окружења,  
датотекама и 
фасцикла, 
програмима за 
обраду слике, 
текста, 
мултимедијал. 
презентација 
Употреба ИКТ 
уређаја на 
одговоран и 
сигуран начин, 
Интернет, 
безбедност деце 
на интернету, 
Заштита здравља 
и розик 
зависности од 
технологије, 
заштита 
приватности 
личних података, 
ауторских права, 
животне 
средина,  
Програм, 
програморање, 
програмски 

Ученик ће бити у могућности:да  наведе 
примену информатике и рачунарства 
усавременом животу,  правилнокористи 
ИКТ уређаје,  именује основне врсте 
иделове ИКТ уређаја, прави разлику 
између хардвера, софтвера и сервис, 
прилагоди радно окружење кроз основна 
подешавања, креира дигиталну  слику и 
примени основне акције едитовања и 
форматирања, креира текстуални 
документ и примени основне акције 
едитовања и форматирања, креира 
мултимедијалну презентацију и примени 
основне акције едитовања и 
форматирања, сачува и организује 
податке, разликује основне типове 
датотека, реагује исправно када дође у 
потенцијално небезбедну ситуацију у 
коришћењу ИКТ уређаја, доводи у везу 
значај правилног одлагања 
дигиталноготпада и заштиту животне 
средине, разликује безбедно од 
небезбедног, пожељно однепожељног 
понашања на Интернету, реагује 
исправно када дођу у контакт са 
непримереним садржајем или 
непознатим особама путем Интернета, 
приступа Интернету самостално, 
претражује,проналази информације у 
дигиталном окружењу и преузима их на 
свој уређај, информацијама наинтернету 
приступи критички, спроводи поступке за 
заштиту личних података иприватности 

Облици:фронтално, 
индивидуално (парови, 
групе) 

 

Методе:илустративне, 
демонстартивне, 
излагање, дијалог 

 

Средства:свеска, 
уџбеник, рачунар, 
пројектор, бела табла 

 

Активности 
ученика:Учествовање у 
разговору, 
препознавање, читање, 
објашњавање, усвајање 
нових знања, решавање 
задатака, записивање, 
слушање, постављање 
питања, одговарање, 
размењивање знања и 
искуства, решавање 
задатака, провера датих 
одговора, допуњавање и 
кориговање  одговора, 
повезивање претходних 
са новим знањима, 
сумирање рада, 
извођење закључка. 

Континуирано и 
систематично праћење 
напредовања развоја 
ученика, увид у праћење 
различитих аспеката учења 
и развоја,подршка у 
оспособљавању ученика за 
самопроцену,  прецизнији 
увид у различите области 
постигнућа (јаке и слабе 
стране) ученика.  

 

Успостављање критеријума 
оцењивања, сарадња 
наставника са стручним 
сарадником, уз коришћење 
Блумове таксономије. 

 

Оцењивање базирано на 
практичним радовима и 
вежбањима. 

 

Квизове, тестове знања и 
слично користити 
првенствено за увежбавање 
и утврђивање појмова и 
чињеничних знања, а мање 
за формирање коначних 
оцена.  

 

Међупредметне 
компетенције: 
 
1)компетенција 
за учење; 
2)одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву; 
3)естетичка 
компетенција; 
4)комуникација; 
5)одговоран 
однос према 
околини; 
6)одговоран 
однос према 
здрављу; 
7)предузимљиво
ст и оријентација 
ка 
предузетништву; 
8)рад са 
подацима и 
информацијама; 
9)решавање 
проблема; 
10)сарадња; 
11)дигитална 
компетенција. 

 

/ 
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језик, 
програмске 
структуре, 
алгоритам, 
алати за рад са 
графичким 
објектима, 
категорије, 
блокови 
наредби 

на Интернету, објасни појам ауторских 
права,препознаје ризик зависности од 
технологије и доводи га у везу са 
својимздрављем,  рационално управља 
временом које проводи у раду са 
технологијом и на Интернету, 
наведе  редослед корака у  решавању 
једноставног логичког проблема, креира 
једноставан рачунарски програм у 
визуелном окружењу, сврсисходно 
примењује програмске структуре и 
блокове наредби, објасни алгоритам,  
сарађује са осталим члановима групе у 
одабиру теме, прикупљању и обради 
материјала у вези са темом, одабира и 
примењује технике и алате у складу са 
фазама реализације пројектног задатка, 
вреднује своју улогу у групи при изради 
пројектног задатка и активности за које је 
био задужен, 
 поставља резултат свог рада на 
Интернет, уз помоћ наставника 

 

Активности 
наставника:Објашњавањ
е, демонстрација, 
читање, подстицање 
ученика на рад, 
задавање задатака, 
постављање питања, 
учествовање у разговору, 
записивање на табли, 
размењивање знања и 
искуства, одговарање на 
питања ученика, 
проверавање датих 
одговора, допуњавање и 
кориговање одговора, 
сумирање рада, 
извођење закључака, 
праћење рада ученика, 
оцењивање. 

Комбиновање различитих 
начина оцењивања да би се 
сагледале слабе и јаке 
стране сваког свог ученика. 

 

Приликом сваког 
вредновања постигнућа 
потребно је ученику дати 
повратну информацију која 
помаже да разуме грешке и 
побољша свој резултат и 
учење.  

 

Потребно је да наставник 
резултате вредновања 
постигнућа својих ученика 
континуирано анализира и 
користи тако да промени 
део своје наставне праксе.  

 

   Наставник:Бранко Видовић 

1.11. Физичко и здравствено васпитање 

Разред: V 
Наставни предмет: Физичкои  здравствено васпитање 
Недељни и годишњи фонд часова: 2+1 ½ / 72+54 
Циљ: учења Физичког и здравственог васпитања је да ученику напређује физичке способности,моторичке вештине и знања из области физичке и 
здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Назив теме 
Кључн ипојмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

– физичке 
способности, 
– моторичке 

физичко вежбање, 
рукомет-игра, 
здравље, 

Службенигласник РС – 
Просветнигласник,бр. 
6/07, 2/10, 7/10 – др. 

Облици:фронтални,индивидуал
ни, групни 
 

Исходипомажунаставницима у 
праћењу, прикупљању и 
бележењу постигнућа ученика. 

Закон о 
основамасистема
образовања и 

Сл. гласник 
РС, 
Просветнигл
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вештине, спорт 
и спортске 
дисциплине 
– физичка и 
здравствена 
култура. 

васпитање. правилник, 3/11, 1/13, 
4/13, 11/16, 6/17, 8/17, 
9/17 i 12/18),), 

Методе:вербална,демострациј
а,приказивање,аудиовизуелнас
редства,коришћењецртежа 
 
Средства:лопте,струњаче, 
маркери,мернатрака 
 
Активностиученика:посматрањ
е,слушање,опонашањекретања 
 
Активностинаставника:презент
ује,изводивежбу,дајеупуства, 
организујеиндививуални и 
групни  рад 

Какоће у процесу вредновања 
искористити исходе наставник, 
сам осмишљава у односу на то 
који се начинпраћења и процене 
њему чини најрационалнијим и 
најкориснијим.У процесу 
праћења и оцењивања пожељно 
је користити лични картон 
ученика 
У циљу сагледавања и 
анализирања ефеката наставе 
Физичког и здравственог 
васпитања, препоручује се да 
наставник подједнако, 
континуирано прати и вреднује: 
1. Активност и однос ученика 
према физичком и здравsтвеном 
2. Приказ више комплекса 
усвојених општеприпремних 
вежби 
3. Достигнут ниво постигнућа 
моторичких знања, умењаи 
навика 
4. Индивидуални напредак 
моторичких способности 

васпитања( 
Сл.гласник РС, бр. 
88/2017 и 
27/2018) Члан 12 
Закон о 
основномобразов
ању и васпитању 
(Сл. гласник РС, 
бр. 55/2013 i 
101/2017)Члан 
21а 

асник 
бр.72/2009. 

Наставник: Душан Кулић 

 

Б- изборни програми 

1.12. Верска настава – православни катихизис 

Годишњи фонд часова: 36 
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ТЕМА 
 

ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
моћи да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
I 

УВОД 

 Упознавање ученика 
са садржајем 
предмета, планом и 
програмом и 
начином 
реализације наставе 
Православног 
катихизиса; 

 Установити каква су 
знања стекли и 
какве ставове 
усвојили ученици у 
претходном 
школовању. 

 сагледа садржаје којима ће се бавити 
настава Православног катихизиса у току 
5. разреда основне школе; 

 уочи какво је његово предзнање из 
градива Православног катихизиса 
обрађеног у претходном циклусу 
школовања. 

 
 Специфичности наставе 

Православног катихизиса 
у 5. разреду основне 
школе. 

Катихизација као литургијска 
делатност- заједничко је дело 
катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. 

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

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

 
 

Врсте наставе 
Настава се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 теоријска настава (34 часа) 

 практична настава (2 часа) 

II 

БОГ ЈЕ СТВОРИО 
СВЕТ И ЧОВЕКА 
СА ЦИЉЕМ ДА 
СВЕ БУДЕ 
ЦАРСТВО БОЖЈЕ 

 Пружити ученицима 
неопходно знање да 
Бог из љубави ствара 
свет да би му дао 
вечно постојање; 

 Развијање свести 
ученика о старању 
Божјем за свет кроз 
сву историју света; 

 Оспособити ученике 
за разумевање 
посебности улоге 
човека у свету, као 
споне између Бога и 
света. 

 разуме да је постојање света израз 
љубави Божје; 

 објасни да човек није настао као 
производ случаја природе и наведе 
разлог стварања човека; 

 препозна да је рођење Христово 
догађај који дели историју на нови и 
стари век; 

 увиди присуство љубави и старања 
Божјег у свом животу и животу својих 
ближњих. 

 Историја света као пут 
ка Царству Божјем; 

 Бог ствара свет да би 
свет ушао Царство 
Божје. 

 

Разред: пети 



43 
 

III 

ПРВОРОДНИ ГРЕХ И 
ЊЕГОВЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

Пружити ученицима 
неопходно знање о 
првородном греху и 
њеховим последицама; 

Пружити ученицима основ 
за разумевање да Бог није 
напустио свет после греха 
првог човека; 

Предочити ученицима начин 
превазилажења смртности 
природе и човека. 

објасни узрок присуства смрти у свету; 

наведе и објасни последице првородног 
греха по човека и читаву створену природу; 

објасни како се творевина и човек спасавају; 

у свакодневном животу препозна присуство 
Божје љубави и Његову бригу за свет и 
човека. 

Адам одбија да план Божји 
спроведе у дело; 

Једини начн превазижења 
смртности природе и човека 
јесте заједница творевине са 
Богом преко човека. 

Место реализације наставе 
Теоријска настава се реализује у 
учионици; 
Практична настава се реализује у 
цркви- учешћем у литургијском 
сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе 
 Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу 
међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, 
али и тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из 
подручја Православног катихизиса, 
група располаже. 
Реализација програма требало би 
да се одвија у складу с принципима 
савремене активне наставе. У току 
реализације стављати нагласак 
више на доживљајно и формативно, 
а мање на сазнајно и 
информативно. 
Квалитет наставе се постиже када 
се наставни садржаји реализују у 
складу са савременим педагошким 
захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и 

IV 

БОГ НИЈЕ ОДУСТАО 
ОД СВОГ ПЛАНА ДА 
СТВОРЕНИ СВЕТ 
ЖИВИ ВЕЧНО И 
ПОРЕД ОДБИЈАЊА 
АДАМА ДА ТАЈ ПЛАН 
СПРОВЕДЕ У ДЕЛО 

Пружити ученицима 
неопходно знање о 
непроменљивости воље 
Божје према свету и човеку; 

Пружити ученицима основ за 
разумевање начина на који 
се Бог стара о свету од Адама 
до Ноја; 

 

Предочити ученицима 
живот праоца Ноја и његов 
однос са Богом. 

 

схвати да Бог није одустао од свог плана да 
спасе свет, јер је у свет послао Свога Сина 
Исуса Христа – Спаситеља света; 

 

обликује у себи љубав према Богу који 
поштује слободу сваког човека; 

препозна да су послушности и поверење 
према Богу лични избор сваког човека; 

наведе сличности између Цркве и Нојеве 
лађе као места спасења; 

протумачи личност праоца Ноја као пример 
послушности и доброте. 

Припрема света за долазак 
Сина Божјег – Бог није одустао 
од свог плана; 

Старање Божје о свету и човеку 
до Ноја; 

Ноје и његова вера у Божје 
обећање. 
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V 

АВРАМ И ЈЕВРЕЈСКИ 
НАРОД КАО 
ПРАСЛИКА ХРИСТА И 
НОВОЗАВЕТНЕ ЦРКВЕ 

 

Пружити ученицима основ за 
разумевање сличности у 
структури старозаветне и 
новозаветне Цркве; 

 

Омогућити ученицима основ 
за разумевање улоге 

објасни значење термина савез; 

објасни како је Аврам праобраз Христа; 

објасни зашто се у савезу Бога са Аврамом 
налази почетак старозаветне Цркве; 

преприча живот старозаветних праотаца и 
патријараха; 

Избор Аврама и његових 
потомака као почетак Цркве; 

Аврам и јеврејски народ као 
праслика Христа и Цркве; 

Мелхиседек као праслика 
Христа; 

наставних средстава. 
Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја 
у педагошко дидактичка решења, 
наставник би требало да води 
рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији 
ученика. 
У остваривању савремене наставе 
наставе наставник је извор знања, 
креатор, организатор и 
координатор ученичких активности 
у наставном процесу. 
Настава је успешно реализована 
ако је ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за остваривање 
своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом 
који постаје извор и пуноћа 
његовог живота. 
 
Евалуација наставе 
Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 
остварености задатака и исхода 
наставе) наставник ће остварити на 
два начина: 

 и значаја Аврамове вере као 
темеља на коме ће Бог 
учврстити свој савез са 
људима; 

Пружити ученицима основ за 
разумевање вере у Бога у 
Старом Завету; 

 

Оспособљавање ученика да 
кроз познавање Аврама и 
других старозаветних 
личности, њихове вере и 
живота открију сличност са 
Христом, Његовом жртвом и 
новозаветном Црквом; 

Пружити ученицима знање о 
старозаветним мотивима у 
иконографији. 

протумачи како су старозаветни праоци и 
патријарси праобраз Христа; 

препозна значај и улогу старозаветних 
личности у спасењу света; 

протумаче однос вере старозаветних отаца и 
остваривања воље Божје у свету; 

препозна старозаветне личности и догађаје у 
православној иконографији. 

Јаков и Јосиф као праслике 
Христа; 

Мојсије као праслика Христа; 

Исус Навин као праслика 
Христа; 

Старозаветни догађаји и 
заповести као припрема за 
Христа и Цркву; 

Старозаветни мотиви у 
православној иконографији. 
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VI 

ДЕСЕТ БОЖЈИХ 
ЗАПОВЕСТИ (ОДНОС 
ЧОВЕКА ПРЕМА БОГУ 
И ДРУГОМ ЧОВЕКУ У 
СТАРОЗАВЕТНОЈ 
ЦРКВИ) 

 

Пружити ученицима 
неопходно знање да се кроз 
заповести Божје остварује 
заједница између Бога и 
људи; 

Пружити ученицима основ за 
разумевање да су Десет 
Божјих заповести водич и 
припрема за Христове 
заповести љубави; 

Установити обим разумевања 
и квалитет знања стечених у 
току школске године из 
Православног катихизиса. 

 

повежу однос Божјег плана спасења и 
откривање Десет заповести Мојсију; 

протумаче Десет Божјих заповести; 

разумеју да се кроз испуњавање заповести 
Божјих изражава однос према Богу; 

 

протумаче зашто Бог људима даје своје 
заповести; 

протумачи однос човекове слободе и 
послушност заповестима Божјим; 

уочи у којој мери је напредовао и савладао 
градиво Православног катихизиса 5. разреда 
основне школе. 

Десет Божјих заповести 
(однос према Богу и човеку у 
Старом завету); 

Десет Божјих заповести 
(смисао прве четири 
заповести); 

Десет Божјих заповести 
(смисао следећих шест 
заповести). 

 процењивањем реакције 
ученика или прикупљањем 
коментара ученика путем анкетних 
евалуационих листића; 
 провером знања које 
ученици усвајају на часу и 
испитаивањем ставова; 
Оцењивање 
Непосредно описно оцењивање 
ученика  може се вршити кроз: 
усмено испитивање; 
писмено испитивање; 
посматрање понашања ученика; 
Оквирни број часова по темама 
Увод (2 часа) 
Бог је створио свет и човека са 
циљем да све буде Царство Божје (3 
часа) 
Првородни грех и његове 
последице (7 часова) 
Бог није одустао од свог плана да 
створени свет живи вечно и поред 
одбијања Адама да тај план 
спроведе у дело (7 часова) 
Аврам и јеврејски народ као 
праслика Христа и новозаветне 
Цркве (11 часова) 
Десет Божјих заповести (Однос 
човека према Богу и другом човеку 
у старозаветној цркви) (6 часова) 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА: 
Мидић, И., Православни катихизис за пети разред основне школе, Београд 2007. Велимировић, Н., Вера Светих, Бања Лука 1993. 
Веронаука у кући. Православна верска читанка, Београд 1991. Јанарас, Х., Азбучник вере, Нови Сад 2000. 
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Наш живот са Богом, Катихетски одбор Српске православне цркве у Републици Српској и Федерацији БиХ, Бања Лука 2001. 
Оваплоћени Бог. Празници Господа нашега Исуса Христа и Пресвете Богородице. Православни литургијски катихизис, Цетиње 2002. Поповић, Ј., Житија светих, друго 
фототипско издање, Ваљево 1981.-1989. 
Православна енциклопедија, Том I, Нови Сад 2000. Светосавско звонце, православни часопис за децу Соколов, Д., Библијска историја, Београд 1992. 
Старозаветна историја спасења, Крагујевац 1997. Тарасар, К., Наш живот у Цркви, Крагујевац 1997. 
 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Српски језик 
Историја 
Географија 
Ликовна култура 
Музичка култура 
 

1.13. Грађанско васпитање 

Разред: 5 

Недељни и годишњи фонд часова: 1/36 

Циљ: наставе и учења програма Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског 
друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући 
демократске вредности. 

Назив 
теме 

Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

ЉУДСКА 
ПРАВА 
 
ДЕМОКРА
ТСКО ДРУ- 
ШТВО 
 
ПРОЦЕСИ 

потребе и 
права, 
одговорности и 
обавезе, 
идентитет, 
сукоби и 
насиље, 
грађански 

– разликује жеље од потреба 
и наведе примере везе 
између потреба и 
људских права; 
– штити своја права на начин 
који не угрожава друге и 
њихова права; 
– аргументује потребу 

Изборни програм Грађанско васпитање, у 
другом циклусу основног образовања и 
васпитања, организован је по моделу 
спирале и оријентисан је на остваривање 
исхода. 
 Теме по областима се спирално развијају 
што значи да се постојећи садржаји из 
разреда у разред проширују и 

Значај програма налази 
се и у чињеници да 
исходи Грађанског 
васпитања у великој 
мери доприносе 
развоју неколико 
међупредметних 
компетенција и да се 

1. компетенција за 
учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 

Овај 
правилник 
ступа на 
снагу 
наредног 
дана од дана 
објављивања 
у 
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У 
САВРЕМЕ- 
НОМ 
СВЕТУ 
 
ГРАЂАНСК
И 
АКТИВИ- 
ЗАМ 

активизам. посебне заштите права 
детета; 
 
– на примеру препозна 
уграђеност права детета у 
основним докумен- 
тима која уређују рад школе; 
 
– наведе чиниоце који утичу 
на остваривање дечијих 
права; 
– препозна ситуације кршења 
дечијих права у свакодневном 
животу и 
на примерима историјских 
догађаја; 
– искаже свој став о значају 
поштовања правила у 
функционисању 
заједнице; 
– учествује у доношењу 
правила рада групе и поштује 
их; 
– понаша се у складу са 
правилима и дужностима у 
школи; 
– наведе начине 
демократског одлучивања; 
– објасни улогу појединца и 
група у заштити дечијих 
права; 
– реално процени сопствену 
одговорност у ситуацији 
кршења нечијих 
права и зна коме да се обрати 
за помоћ; 
– прихвата друге ученике и 

продубљују, а многи исходи се 
надограђују или се, ако је у питању 
вештина, унапређују.  
У програму су наведени садржаји које 
наставник може да допуњује, проширује 
и мења према конкретним потребама и 
плану сопственог рада али увек имајући у 
виду исходе које треба остварити.  
Остваривање овако постављених исхода 
захтева примену различитих 
интерактивних облика рада као и одабир 
и коришћење одговарајућих метода и 
техника рада са ученицима. Наставници 
су у прилици да користе: радионице, 
симулације, играње улога, студије 
случаја, дебате, дискусије, пројекте, 
истраживања, промоције,  
покретање акција као и да сами осмисле 
неке друге активности. 
За ученике петог разреда неке од ових 
техника рада су новина те их треба 
постепено навикавати на начин рада где 
су и они активни креатори наставе. 
Програм Грађанског васпитања има 
природну везу са другим наставним 
предметима. Из тог разлога, 
међупредметно планирање је велика 
подршка остварењу циља овог програма. 
Посебну пажњу треба обратити на 
последњу област програма где се 
претходно стечена знања и вештине 
интегришу и практикују. Акције треба да 
буду мале и изводљиве али да имају све 
неопходне кораке.  
У програму Грађанско васпитање 
продукти ученичких активности имају 
посебан значај. Они могу бити различите 

његови садржаји врло 
добро уклапају у 
различите ваннаставне 
активности. Посебно је 
значајан допринос 
развоју међупредметне 
компетенције 
комуникација јер се 
при раду на свим 
садржајима инсистира 
на исказивању сопстве- 
ног мишљења, 
осећања, ставова и то 
на начин који не 
угрожава друге, као и 
међупредметне 
компетенције 
решавање проблема 
јер се ученици у свакој 
тематској целини 
оснажују да препознају 
проблеме али и да 
активно траже решења. 
 
Чињеница да се 
програм описно 
оцењује не умањује 
потребу 
да се континуирано 
прати напредовање 
ученика у достизању 
исхода које започиње 
иницијалном проценом 
нивоа на коме се 
ученик налази и у 
односу на шта ће се 
процењивати његово 

4. комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљивост и 
оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са 
подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 

„Службеном 
гласнику 
Републике 
Србије – 
Просветном 
гласни- 
ку”, а 
примењиваћ
е се почев од 
школске 
2018/2019. 
године. 
 
Број 110-00-
598/2017-04 
У Београду, 
16. августа 
2018. године 
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уважава њихову различитост; 
– у медијима и књигама које 
чита проналази примере 
предрасуда, 
стереотипа, дискриминације, 
нетолеранције по различитим 
основама 
као и примере поштовања 
различитости; 
– наведе врсте насиља; 
 
– анализира сукоб из 
различитих углова учесника и 
налази конструк- 
тивна решења прихватљива 
за све стране у сукобу; 
 
– аргументује предности 
конструктивног начина 
решавања сукоба; 
– учествује у идентификацији 
проблема у вези са 
оствареношћу права 
детета у својој школи; 
– учествује у осмишљавању 
акције, процењивању њене 
изводљивости 
и предвиђању могућих 
ефекат; 
 
– учествује у извођењу акције, 
прикупљању и обради 
података о иза- 
браном проблему користећи 
различите изворе и технике; 
 
– презентује, образлаже и 

врсте као што су постери, аудио-визуелни 
записи, презентације, прикази резултата 
истраживања, представе и друго. Они се 
могу користи при интеграцији или 
рекапитулацији обрађених садржаја, 
процени напредовања ученика, као и 
самопроцени наставника колико успешно 
ради. Продукти се могу користити и ван 
групе, на пример на изложби у холу 
школе, у школским новинама, сајту 
школе, у локалној заједници или 
локалним медијима. 
Битно је да наставник обезбеди 
равноправну укљученост сваког ученика 
(уважавајући различитост како у 
стиловима учења тако и у типу личности). 
Наставник треба да обезбеди да се на 
часу сваки ученик осећа уважено, 
прихваћено и добродошло у својој 
различитости, уз обавезу да поштује и 
уважи друге и другачије погледе и 
мишљења. 
Због изборног статуса програма сасвим је 
извесно да ће група у петом разреду бити 
хетерогена по искуству у области 
грађанског васпитања (најчешће промене 
изборног програма дешавају се на 
преласку у други циклус). Зато је важно 
на почетку школске године пажљиво и уз 
поштовање процедура донети правила 
рада јер група без реда и основних 
правила не може бити демократска. 
Битно је и да сви ученици учествују у 
доношењу правила како би свима била 
разумљива њихова функција. А да би се 
поштовала правила важно је да се 
договоре и прихвате начини њихове 

даље напредо- 
вање. Свака активност 
је добра прилика за 
процену напредовања 
и давање повратне 
информације, а 
ученике треба 
оспособљавати 
и охрабривати да 
процењују сопствени 
напредак у 
остваривању 
исхода предмета, као и 
напредак других 
ученика. Грађанско ва- 
спитање пружа 
изузетну могућност за 
неговање 
саморефлексије 
(промишљање ученика 
о томе шта зна, уме, 
може) и подстицање 
саморегулације 
процеса учења кроз 
постављање личних 
циљева напредовања и 
планирања како да се 
остваре. 
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аргументује изабрану акцију и 
добијене 
резултате; 
– у дискусији показује 
вештину активног слушања, 
износи свој став 
заснован на аргументима, 
комуницира на 
неугрожавајући начин. 

контроле (ученици одлучују о мерама за 
њихово непоштовање). Неколико првих 
часова су прилика да се ученици подсете 
шта су научили, да размене сопствена 
знања, ставове, вредности и вештине као 
и да се уведу у садржаје којима ће се 
бавити.  
 

Наставник: Предраг Хромиш 

1.14. Немачки језик 

Разред:5. 

Недељни и годишњифондчасова:2 , 72 

Циљ: Циљ наставе страног језика у основном образовању јесте развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика ,  његових хуманистиких , моралних и естетских 
ставова , стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, узуважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији,стицање свести и сазнања о функционисањустраног и матерњег језика. Ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 
омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностимајезикакојиучи.Учењедругогстраногјезика,поспешујестицањевишејезичке и вишекултурнекомпетенције и развијањесвести о језичкомбогатствуужег и 
ширегокружења. 

Називтеме 
Кључнипојмовисадржаја 

Исходи Начиностваривања 
Начинпровереоства

реностиисхода 
Међупредметнекомп

етенције 
Стандарди 
постигнућа 

1. Поздрављање  
 
 
 
 
 
 
2.Представљање 
себе и других  
 
 

Hallo! Guten 
Morgen/Tag/Abend. Wie 
geht’s? 
Danke (nicht so) gut/schlecht 
und dir? Es geht. 
Tschüs. Auf Wiedersehen. 
Gute Nacht. 
Bis dann 
Ich heiße/bin Anna. Wie heißt 
du? Das istmein Freund 
Marcus. MeineFreundin 

1. Ученикћебити у 
стањуда:  

–поздрави и отпоздрави, 

примењуjућинаjjедноста
вниjаjезичкасредства; 

–представисебе и другог; 

-Облици:фронтални, 
индивидуални, 
индивидуализовани, рад у 
пару, рад у групи 
 
 
 
 
Методе:монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
раднатексту, илустративно-

Провераоствареност
иисходазасвеобласт
и:  
 
 
Радучениканачасу, 
Продуктиученичкогр
ада, 
Активностученикана
часу, Домаћизадаци, 
Контролни и 

Међупредметнекомпе
тенцијеобјављенесу у 
Закону  
оосновамасистемаобр
азовања и васпитања ( 
Сл. гласник РС, бр. 
88/2017 и 27/2018) 
Члан 12 
Закон о 
основномобразовању 
и васпитању (Сл. 

(ИЗВОР: 
ПРАВИЛНИК 
О ОПШТИМ 
СТАНДАРДИМ
А 
ПОСТИГНУЋА 
ЗА КРАЈ 
ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА 
ЗА СТРАНИ 
ЈЕЗИК ("Сл. 
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3.Разумевање и 
давањеједностав
них 
упутстава и 
налога  
 
 
 
 
 
4.Позив и 
реаговањенапоз
ивзаучешће у 
заједничкојактив
ности  
 
 
 
 
 
 
 
5.Исказивање 
молбе, 
захвалности и 
извињења  
 
 
 

heißt Julia. 
Julia, das ist Marcus. Marcus, 
das ist Julia. Frau Bauer 
istmeineDeutschlehrerinund 
heißtdein/e Deutschlehrer/in? 
Wie alt bist du? – Sieben. 
Werist auf dem Foto? – Mein 
Bruder Hans. Woherkommst 
du? Woherkommtihr? 
Woherkommen Sie? 
Ich kommeausSerbien. 
Ich wohne in Smederevo. Wo 
wohnst du? 
Личнезаменице у 
функциjисубjекта – ich, du, 
Sie, ihr … 
Присвоjнидетерминативи -
mein(e), dein(e), Ihr(e) 
Глагол sein, heißen, kommen, 
wohnen 
ПитањасаWer? 
Wo?Woher?Wie? 
Основниброjеви (1-10) 
 
Komm her! Kommt an die 
Tafel! Setz dich! Setzteuch! 
Mach(t) das Buch auf/zu! 
Lies/Lest vor! Hör(t) zu! 
Sing(t) mit! 
Sprich/Sprechtnach! 
Hör/Hörtzu!,Steh(t) auf! 
Pass(t) auf! 
Gib dein Buch an Petra! 
GebtmireureHausaufgaben! 
Kannst du mirdein Heft 
geben? Kann ich dein Heft 
bekommen? 

–
разумеjаснопостављенаj
едноставнапитањаличне 

природе и 
одговаранањих; 

–разумекратка и 
jедноставнаупутства и 
налоге и реагуjенањих; 

–даjекратка и 
jедноставнаупутства и 
налоге; 

–разумепозив и 
реагуjенањега; 

–
упутипозивназаjедничку
активност; 

–разумекратке и 
jедноставнемолбе и 
реагуjенањих; 

–упутикратке и 
jедноставнемолбе; 

–искаже и 
прихватизахвалност и 

извињењенаjедноставан
начин; 

–

демонстративна, 
практичанрад 
 
 
 
 
Средства:уџбеник,раднилис
т, 
цдплејер,табла,копиранима
теријал, 
пројектор 
 
 
 
 
Активностиученика:запажа, 
уочава, закључује, 
обележава, промишља, 
пита, констатује, решава, 
разлиукује, наводи, 
разврстава... 
 
Активностинаставника: 
подучава, подстиче, упућује, 
наводи, проверава, 
процењује, вреднује, 
мотивише, награђује, 
похваљује... 
 
 
Свеактивности у 
оквирунаставеусмеренесука
оспособљавањуученикадако
муницирају и 
користециљнијезик у 
свакодневномживоту. 
Притомесеводирачуна о 

писменизадаци, 
Диктати, 
Усменоодговарање, 
Прегледсвеске, 
Добијањеповратнеи
нформацијеодстран
еученика у 
погледусавладавања
градива, 
Белешкенаставника 
о 
радуученикакрозфор
мативно и 
сумативнооцењива
ње. 
 
 

гласник РС, бр. 
55/2013 i 
101/2017)Члан 21а 
1. 
компетенцијазаучење 
2. одговорноучешће у 
демократскомдруштву 
3. 
естетичкакомпетенциј
а 
4. комуникација 
5. 
одговоранодноспрема
околини 
6. 
одговоранодноспрема
здрављу 
7. предузимљивост и 
оријентацијакапредуз
еништву 
8. радсаподацима и 
информацијама 
9. решавањапроблема 
 

гласник РС", 
бр. 78/2017)) 
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6.Честитање  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Описивање 
живихбића, 
предмета, места 
и појава  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Исказивање 

Императив 
 
Kommst du ins Kino (mit)? 
Ja gerne. Leidernicht. 
Leiderkann ich nicht 
(mitkommen). 
Komm und spiel mit! 
Super. Gerne. Ich habekeine 
Lust. KaufenwireinEis? 
Императив 
Kann ich dir/Ihnenhelfen? 
Möchtest du eine Orange? 
Kannst du mirbitteeine 
Orange geben? 
Ich möchte 
eineTasse Tee. Kannst du mir, 
bitteeinStück Torte geben? 
Vielen Dank. Danke. 
Употребанеодређеногчлана 
у номинативу и акузативу. 
Употребамодалнихглагола у 
презенту (möchten, können). 
ZumGeburtstag, vielGlück, 
zumGeburtsagvielGlück, 
zumGeburtstag, liebe 
Lina, zumGeburtstagVielGlück 
...... 
 
Ich gratuliere dir. Danke 
FroheWeihnachten! 
AllesGutezu ...! 
 
MeineTanteistschlank. Mein 
Onkelistfleißig. Wie 
istdeinRegenschirm? 
Eristblau. 
Peters Naseistkrumm. 

разумеjедноставноисказ
анечеститке и 
одговаранањих; 

–
упутиjедноставнечеститк
е; 

–препозна и 
именуjеживабића 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

томедасенаставаодвија у 
доброосмишљенимконтекст
имаодинтересазаученике, у 
пријатној и 
опуштенојатмосфери, а 
наставникприлагођавасвојго
ворузрасту и 
знањимаученика. 
Наставасезаснива и 
насоцијалнојинтеракцији; 
рад у учионици и 
ванњеспроводисепутемгруп
ногилииндивидуалногрешав
ањапроблема, 
потрагомзаинформацијамаи
зразличитихизворакао и 
решавањеммањеиливишесл
оженихзадатака у реалним 
и 
виртуелнимусловимасајасно
одређенимконтекстом, 
поступком и циљем. 
 
Граматичкисадржајиуводесе
крозразноврснеконтекстуал
изованепримере у 
складусанивоом, а 
бездетаљнихграматичкихобј
ашњења, осим, 
уколикоученицинањиманеи
нсистирају, а 
њиховопознавањесевреднуј
е и 
оцењујенаосновуупотребе у 
одговарајућемкомуникатив
номконтексту. 
Измеђуосталог, заступљенје 
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потреба, осета и 
осећања  
 
 
 
 
 
 
9.Исказивање 
положаја у 
простору  
 
 
 
 
 
10.Изражавање 
допадања/недоп
адања  
 

Придев у 
предикативноjфункциjи – 
продуктивно 
Ich bin durstig. Ich habe 
(keinen) Hunger/Durst. Mir 
istkalt/warm. Ich bin 
müde/glücklich. 
 
Ist das deineKatze? Nein, das 
ist Marias Katze. Mein Hund 
istnicht da. Hast du 
einenKugelschreiber? Ich 
braucheeinenRegenschirm. 
Употребаприсвоjнихчланова
. 
Употребапосесивноггенитив
а – рецептивнo 
Ich mag Eis. Magst du es 
auch? Ich liebemeineFamilie 
und meine Freunde. Ich 
schwimmegern. 
Глаголиmögen, lieben... 

и 
раднапројектукаозадаткукој
иостварујекорелацијусадруг
импредметима и 
подстичеученикенастудиозн
и и истраживачкирад, 
самосталностицањеновихзн
ања и 
развијањекреативности. 
 

Наставница: Анкица Станишић 

1.15. Русински језик са елементима националне културе 

Разред: 5 
Недељни и годишњи фонд часова: 2 / 72 
Циљ наставе  и учења русинског језика са елементима националне културе  је постићи такав степен развоја комуникативних способности ученика да би он 
самостално примењивао вештине изговарања у стандардним и стручним комуникативним ситуацијама/ у складу са тематским минимумом и у писаној 
форми/,неговао национални и културни идентитет ,етичко самопоштовање и упознавање ученика са  елементима традиције,културе и обичаја Русина. 

Програм наставе и учења Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

 ЛИРИКА 
Литературни термини и поняцa 
Поета и стих. 

-одредити род књижевног 
дела 
-анализирати елементе 

Облици: 
фронтални,индивидуални, 
рад у пару,групни рад 

1) компетенција за 
учење; 
2) одговорно 

/ 
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Строфа и стих у писнї/шпиванки. 
Файти  авторских и народних писньoх: oписoвo и oбрядoвo.  
Школска лектира 
1. Михал Ковач Наша хижочка  
2. Meлания Горняк Руска дзивка  
3. Яким Олеяр Коминяр 
4. Ирина Гарди Ковачевич Нєшор 
5. Гавриїл Костельник IИдилски венєц (виривки зоз шицких рочних часцох, опис 
Крачуна) 
6. Василь Мудри Децембер 
7. Серафина Макаї Амрели 
8. Гавриїл Надь Ґлоса (aбо даєдна другаro родолюбива писня) 
9. Народни шпиванки Зламала ше кормань деска (або друга по вибору)  
10. Крачунска писня: Ноц над Вифлєм (або даєдна друга по вибору)  
11. Народни колядки и крачунски винчованки  (вибор) 
ЕПИКА 
Литературни термини и поняцa  
Писатель и приповедач.  
Форми приповеданя: описованє, приповеданє у першей и трецей особи; 
диялоґ. 
Фабула: шорованє подїйoх. 
Характеризованє подобох  – способ виражованя, справованє,физични 
випатрунок fizični . 
Файти епских дїлох: басна, народна и авторска приповедка.  
Народни присловки, загадки, анеґдоти.  
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
1. Михал Ковач(приповедка по вибору) 
2. Мирон Будински Сон(або по вибору) 
3. Мелания Павлович Шестра  
4. Янко Рац Мудра мачка 
5. В. Реймонд Ярнє рано 
6. Дюрa Папаргаї Хто розопял  Христа 
7. Басни Лєв и  лїшка, Хори лєв и лїшкa, Вoвк и лїшкa, Mлaдi и стари вовк (або 
по вибору) 
8. Руски народни приповедки 
Як цaр подаровал богачови бундаву за воли, Гуска на  єднeй ноги, (або по 
вибору) 

композиције лирске песме 
(строфа,стих) 
-разликовати 
карактеристике народне 
књижевности од 
карактеристика уметничке 
књижевности 
-разликовати реалну од 
фантастичне прозе 
-разликовати књижевне 
облике приповедања 
-одредити осоновни тон 
интерпретације песме, 
приповедана или драмске 
ситуације (шаљиве, 
веселе, тужне и сл.) 
-одредити тему, место, 
време, набрајати догађаје 
-илустровати особине 
ликова са примерима из 
текста 
-описати веровања, 
обичаје, начин живота и 
догађаје из прошлости 
који су описани у 
књижевним делима 

Методе: 
вербална(монолог,дијалог
),илустративно-
демонстартивна, 
практичан рад и 
радионица, игровне 
активности 
Средства: слике, 
апликације, уџбеник, 
илустрације, ЦД 
Активности ученика: 
уочава, именује,чита, 
препознаје, открива, 
комуницира, разуме, 
упоређује, одговара на 
постављена питања, 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  по
маже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  инспирише,  р
азговара,  указује,  уважав
а труд, 
показује,  учествује,  подст
иче,  мотивише,  помаже у 
раду, објашњава,  одабира 
садржај,  одабира 
методе,  одабира 
средства,  бира 
текстове,  коригује,  вредн
ује, прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 
 
 

учешће у 
демократском 
друштву  
3) естетичка 
компетенција;  
4) комуникација;  
5) одговоран 
однос према 
околини;  
6) одговоран 
однос према 
здрављу;  
7) 
предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву;  
8) рад са 
подацима и 
информацијама;  
9) решаванје 
проблема;  
10) сарадња;  
11)дигитална 
компетенција 
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ДРАМА 
Литературни термини и поняцa  
Дїя,подоби у драми. 
ЛЕКТИРА 
Бабкарски театер за дзеци або дзецинска театрална представа за дзеци  
(вибор) 
НАУКОВО ПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТИ 
(виберац до 2 дїлох) 
1. Народна творчосц 
2. Зоз живота наших предкох 
3. Вибор зоз кнїжкох, енциклопедийох,часописох за дзеци и зоз интернета  
ДОМАШНЯ ЛЕКТИРА 
1. Єдна руска народна приповедка по вибору.  
2. Єдна авторска приповедка по вибору або виривок з романа або длуґшей 
приповедки. 
ДОДАТНА ЛЕКТИТА 
Патрел/a сом театралну представу за дзеци 
Maцерински  язик и  язики других народох. 
Язики у контакту:руски и сербски  язик.  
Тварди и мегки консонанти.Пременлїви файтисловох.меновнїки, прикметнїки, 
заменовнїки, числовнїки, дїєслова (розликовац и одредзиц у тексту). 
Meновнїки – значенє и файти(заєднїцки и власни). 
Прикметнїки – компарация прикметниїкох. 
Заменовнїки–особни заменовнїки. 
Числовнїки – значенє и файти (основни и порядково). 
Дїєслова – дїєсловни форми(терашнї, прешли и будуци час). 
Писанє є, ї, ю, я. 
Хаснованє мегкого знака. Велькa буква у вецейчлених ґeoґрафских назвох, у 
назвох кнїжкох, литературних дїлох, театралних представох,филмох. 
Знаки интерпункциї: запятa (при  начишльoваню и oсловйoвaню); наводнїки 
(директна бешеда);смуга  (место наводнїкох удиректней бешеди).  
Фонетични и морфологийни елементи правописа. 
Словнїки Руско- сербски и Сербско - руски 
Вигварянє руских мегких консонанти d’ i t’ i їх розликованє од сербских 
африкатох đ i ć.  
Интонаця и павзи хтори у зависносци зоз знаками интерпункцї; интонация 
упитних виреченьoх.  
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Артикулация:гласне читанє язиколомкох,перше помали, вец швидше 
(индивидуално або у  ґрупи). 
Приповеданє – o дожицох, о тим цо видзели, о особних жадаьoх, o правдивих 
и задуманих зявеньoх.  
Составянє ґрупи словох на одредзену тему и состаянє виреченьох од задатих 
словох.  
Самостойнe приповеданє (даскелїх виреченьoх) o свoйoму братови лєбо 
шестри, товаришови,школскому товаришови,о живоце у школи, о своїм 
дожицу, о даякей подїї у хторей участвовали.  
Описованє – пейзажу,нукашнього и вонкашнього простору,людзох, 
животиньoх,природних зявеньoх. 
Репродукция слуханого лєбо пречитаного текста з помоцу плану лєбо 
самостойно.  
Приповеданє – збуваньoх у тро часових димензийoх зоз правдивим або 
задуманим законченьoм, правдиву або задуману фабулу, моделованє фабули 
спрам своєй идеї. 
Директна и индиректна бешеда.  
Описованє слики або цеку  подїї з помоцу илустрациiї подзелєнeй на вецей 
слички . 
Репродукция представи на основи направеного плану. Особне становиско о 
пречитаним тексту ( цо ше ми пачело и чом). 
Наслов текста, автор, главна подоба и його прикмети. 
Хаснованє словнїкa зa збогацованє фонда словох,паралелох зоз сербским  
язиком, толкованє значеньoх словох у контексту.   
Хаснованє словнїкa при прекладаю. 
Лексика – глєданє, обачованє, хаснованє лексики за рижни подруча 
роботи,дожицох,чувствох. 
Комуникация –препознац,хасновац и вежбац релациї часу, простору, 
количества, родзинствс,зменшованя.  
Подзековносц,молба за помоц,участвованє у диялоґу. 
Привитованє/одпитованє, поставянє питая, глєданє информациї, 
потвердзуюци и одрекаюци форми; бонтон, 
винчованки, виражованє добрих жаданьох и 
дзеки,процивенє,протест,сочуствиє. 
Читанє на глас и у себе,правилна дикция и интонация виреченя. 
Преписованє кратших виреченьох и текстох, характеристичних словох и 
виразох, преписованє на основи датого задатку(пременка роду, числа, 
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часу,складох...) 
Писанє поволанки и винчованки. 
Явни наступи,презентация власного текста и тимскей роботи. 
Традицийна народна култура. 
Обрацанє уваги на характеристични часци о прешлосци и сучасни живот 
Руснацох, опис обичайох и историйних подїйох. 

     Наставник: Славица Мали 

1.16. Мађарски језик са елементима националне културе 

Разред:  5 
Недељни и годишњи фонд часова: 2/72 
Циљ:   предмета је да ученици продуктивно овладају мађарским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа 
који говори тим језиком и да их оспособи за међусобно споразумевање.Развијати  усмено и писмено  изражавање  на  мађарском језику; упознати  ученике са  
правописом  мађарског  језика. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

IRODALMI  
ISMERETEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYELVI ISMERETEK 
ÉS SZÓKÉSZLET 
 
 
 
 

nyelvi kultúra, 
irodalom, 
szövegértés, 
nyelvismeret, 
és 
nyelvhelyessé
g 

-Разуме тему књижевног дела, 
препознаје главне ликове, уме 
да репродукује радњу 
- Може да одреди место радње 
- Поштује традицију  националне 
културе 
 
 
 
 
 
- Препознаје и именује  врсте  
речи 
- Препознаје и у пракси  
примењује  главне делове  
реченице 
- Препознаје  врсте  реченица 
- Богати свој  речник 
- Правилно изговара гласове 

Облици: 
фронтални,индивидуални,рaд 
у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог),ил
устративно-демонстартивна, 
практичан рад и радионица, 
игровне активности 
Средства: 
слике,апликације,лутке,маске, 
сликовнице,илустрације,ЦД 
Активности ученика: 
уочава, именује,чита, 
препознаје, открива, 
комуницира, разуме, 
упоређује, одговара на 
постављена питања, 
 
Активности наставника: 

Усмено 
одговарање 
-Активност на часу 
-Израда домаћих 
задатака 
-Вежбање 
-Практични радови 
-ПП презентације 

- компетенција за 
учење 
- одговорно учешће у 
демократском друштву 
- естетичка 
компетенција 
- комуникација 
- одговоран однос 
према околини 
- рад са подацима и 
информацијама 
-решавања проблема 
- сарадња 
- дигитална 
компетенција 
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NYELVKULTÚRA,  
NYELVI 
KOMMUNIKÁCIÓ 
 
 
 
 
HELYESÍRÁS 
 

 
 
- Уме да тражи и  разуме  
једноставне информације 
- Разуме  информације које се 
чују у свакодневном животу 
- Правилно користи  облике  
поздрављања 
- Учествује  у  драматизацијама 
 
 
- Уме да препише краће  
текстове 
- Уме да ствара краће текстове 

Подстиче,  осмишљава,  пома
же,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  инспирише,  разг
овара,  указује,  уважава труд, 
показује,  учествује,  подстиче, 
мотивише,  помаже у 
раду, објашњава,  одабира 
садржај,  одабира 
методе,  одабира 
средства,  бира 
текстове,  коригује,  вреднује, 
прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 

Наставник:  Сузана Фрхер Виславски 

 

Слободна наставна активност 

Животне вештине 

Разред:  5. 

Недељни и годишњи фонд часова: 1/36 

Циљ : учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му омогућити да 
боље разуме различите животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и околини и понаша се у складу са 
културом безбедности. 

Називтеме 
Кључни појмови садржаја 

Исходи 
Начин 

остваривања 

Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

ВЕШТИНЕ 
ЗНАЧАЈНЕ ЗА 
УЧЕЊЕ, РАД И 

Вештине критичког 
мишљења, решавања 
проблема, доношења 

*наодговоранначинбрине о себи и 
околини и помажедругима у невољи; 
 – проналазирелевантне и поуздане изворе 

-дебата 
- групни рад 
-рад у пару 

-Усмено 
одговарање 
-Активност на 

*Одговоран однос 
према здрављу 
*Компетенција за 
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ДРУШТВЕНИ 
ЖИВОТ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЕШТИНЕ  
ЗНАЧАЈНЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
КУЛТУРЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ  

одлука.  
Организационе вештине и 
вештине управљања 
временом. 
Социо-емоционалне 
вештине: сарадња, 
комуникација, асертивност, 
решавање сукоба, 
препознавање сопствених и 
туђих емоција, 
превазилажење стреса.  
 
Култура безбедности и 
надлежности за смањење 
ризика од катастрофа. 
Климатске промене и 
заштита животне средине у 
контексту културе 
безбедности. Општа 
безбедност: безбедност у 
саобраћају;  
знаци опасности и 
упозорења (зрачење, 
биолошка опасност, ЕОС – 
експлозивни остаци рата, 
запаљиво, хемиjски 
производи). 
План комуникације и 
евакуације у случају 
несреће. Елементарне 
непогоде: пожари, 
земљотреси, поплаве, 
екстремни метеоролошки 
услови. 
Безбедност на води. 
Прва помоћ. 

информација од значаја за сналажење у 
свакодневним и ванредним животним 
ситуацијама; 
 – критички промишља и доноси одлуке 
уважавајући контекст ситуације, процену 
последица и најбољи интерес за себе, 
друге и околину; 
 – јасно изрази сопствене мисли и осећања, 
са пажњом слуша саговорника и 
комуницира са другима на конструктиван 
начин;  
– сарађује са члановима групе 
којојприпада и одупре се притиску групе на 
асертиван начин;  
– организује своје свакодневне активности 
на продуктиван начин; 
 – препозна опасности и адекватно реагује; 
 – разликује ризично од превентивног и 
безбедног поступања пре, током и након 
елементарне непогоде; 
 – тумачи знакове опасности, посебно ЕОР 
и поступа у складу са упутствима 
надлежних служби;  
– процени сопствене могућности и 
ограничења у решавању проблема и 
потражи одговарајућу помоћ кад процени 
да ситуација превазилази његове 
могућности; 
 – повезује информације од релевантних 
институција са потенцијалним ризицима и 
правилним реаговањем у кризним 
ситуацијама; 
 – образложи значај солидарности са 
људима у невољи;  
– аргументује значај културе безбедности и 
пружања прве помоћи; 

-израда анкета и 
анализа 
- примена ИКТ у 
настави 
 
 
 
 
 
 
 
-самостални 
ученички радови 
-групни рад 
-дебата 
-посета стручном 
предавању и 
одговарајужим 
институцијама 
-Креативне 
радионице 
- примена ИКТ у 
настави 

часу 
-Израда 
домаћих 
задатака 
-Вежбање 
-Практични 
радови 
-ПП 
презентације 

целоживотно учење 
*Сарадња 
*Решавање 
проблема 
*Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
*Рад са подацима и 
информацијама 
*Дигитална 
компетенција 
*Комуникација 
*Одговоран однос 
према околини 

Наставник: Сузана Фехер Вислвски 
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Цртање, вајање, сликање 

Разред: 5 
Недељни и годишњи фонд часова: 1, 36 
Циљ: учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад развија стваралачко мишљење и унапређује 
визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност ликовног изражавања. 

Назив 
теме 

Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
ЦРТАЊЕ 
 
 
 
 
ВАЈАЊЕ 
 
 
 
 
 
 
СЛИКАЊЕ 
 
 
 
 
 

ЦРТАЊЕ 
Својства линија. 
Врсте 
цртежа,Цртачке 
технике 
 
ВАЈАЊЕ 
Својства облика. 
Стилизовање 
облика. Вајарске 
технике 
 
СЛИКАЊЕ 
Примарне, 
секундарне и 
терцијарне боје. 
Локални тон, 
сликарске технике 

– црта креирајући линије различитих 
вредности комбиновањем материјала, 
угла и притиска прибора/материјала; 
– црта према задатом моделу 
приказујући односе величина које опажа; 
– илуструје причу, бајку или песму 
одабраном цртачком техником; 
– обликује, према моделу, фигуре од 
меког материјала стилизујући сложени 
облик; 
– обликује, у самосталном и тимском 
раду, скулптуре или употребне предмете 
од материјала за рециклажу; 
– наслика ликовни рад према задатом 
или одабраном моделу приказујући 
тонове које опажа; 
– обликује стварне и имагинарне текстуре 
и облике одабраном цртачком, 
сликарском или вајарском техником; 
– изрази цртежом, сликом и скулптуром 
машту, сећање, емоције, интересовања 
или утисак о уметничком делу; 
– обликује употребне предмете 
примењујући најмање једну хоби 
технику; 
– разликује цртачке, сликарске и вајарске 
технике, материјал и прибор; 
– чисти радну површину, простор и 

У оквиру ове теме потребно је планирати 
четири групе задатака: цртање на основу 
опажања, по задатом моделу (портрет, 
аутопортрет, поставка мртве природе, воће, 
поврће, биљке или предмети) који је 
одабрао наставник; цртање на основу 
опажања према моделу који је одабрао 
ученик; илустровање (приче, бајке, песме...) 
и цртање на основу маште.  
Ученици могу да уче нову технику или да 
усавршавају примену познате технике. Сви 
цртач ки материјали и прибор су пожељни. 
Препорука је да се уместо угљена у 
штапићу користи угљен у оловци, који се 
мање круни. 
Ученици који немају могућности да набаве 
разноврсан прибор и материјал могу да 
направе импровизовани прибор и 
материјал од предмета и састојака које 
имају код куће. Метално перо се може 
заменити природним алатима, као што су 
трска, перо од гуске или гранчице од 
дрвета. Трскa се може користити ако се 
добро осуши. 
Начин на који јој је зашиљен врх, утицаће 
на линије које оставља за собом. Перо гуске 
се може користити ако му се добро очисте 
врх шмирглањем и ацетоном, па затим косо 

Самопроцена је од 
изузетног значаја за 
напредак ученика у 
развијању 
способности 
опажања, 
изражавања, 
критичког и 
стваралачког 
мишљења. 
Самопроцена се 
врши кроз разговор, 
а веома је корисна 
метода 3, 2, 1 за 
самопроцењивање 
напретка, која је 
предложена у 
програму 
општеобразовног 
предмета Ликовна 
култура. 
Имајући у виду 
специфичност 
програма потребно 
је посебну пажњу 
обратити на грешке 
у ликовном раду и 
објаснити 

Компетенција за 
учење 
Естетичка 
компетенција 
Комуникација 
Решавање 
проблема 
Рад са подацима и 
информацијама 
Одговоран однос 
према здрављу 
Одговоран однос 
према околини 
Сарадња 
Дигитална 
компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација 
према 
предузетништву 
Одговорно учешће 
у демократском 
друштва. 



60 
 

прибор по завршетку сваког рада; 
– учествује у активностима које 
доприносе добробити школе и локалне 
заједнице. 
ЦРТАЊЕ 
Својства линија. 
Врсте цртежа. 
Цртачке технике. 
ВАЈАЊЕ 
Својства облика. 
Стилизовање облика. Вајарске технике. 
СЛИКАЊЕ 
Примарне, секундарне и терцијарне боје. 
Локални тон. 
Сликарске технике. 
 

заоштри. Перо је осе- тљивије на притисак 
од трске, па ће дати нежнији цртеж. Осим 
тушем и бајцом ученици могу цртати и 
инстант кафом.... У оквиру ове теме 
потребно је планирати две групе задатака 
који се везују за материјал и поступак 
обликовања: моделовање меким 
материјалима; конструисање и обликовање 
комбинованим материјалима и 
материјалима за рециклажу. Пожељан 
меки материјал је школска глина, 
професионална вајарска глина, ДАС маса 
беле или теракота боје, ФИМО ефект и 
софт, као и друге савремене полимерне 
глине. Ученици који немају услова да 
набаве масе за обликовање могу да 
обликују масом коју су сами направили, а 
према рецепту који предлаже наставник 
или који су уз помоћ старијих 
пронашли на интернету или у литератури. 
Један од примера за то је маса од папира 
натопљеног у лепак за тапете. Као 
конструкцију могу користити жицу коју ће 
обмотавати папирима натопљеним у 
лепак за тапете. Када је реч о материјалу за 
рециклажу важно је да ученици не купују 
материјал, већ да обликују материјалом 
који имају код куће, јер је циљ уметничке 
рециклаже смањење отпада и загађења, 
односно развијање одговорног односа 
према здрављу, околини и друштву. 
Посебан нагласак је на стилизовању 
сложених облика и моделовању фигура у 
покрету. Предлог хоби технике је израда 
накита и других акцесоара по избору 
ученика. Предлог активности за напредне 
ученике је моделовање фигура већих 

ученицима како да 
преобликују 
неуспеле радове, 
уместо да их бацају. 
Такође, потребно је 
водити рачуна о 
узрасним 
могућностима 
ученика, као и о 
томе да ученици 
могу бити 
незадовољни 
успешним ликовним 
радом или 
задовољни радом 
који не достиже 
очекиване 
резултате. 
Суштински грешке 
постоје у решавању 
постављених 
ликовних проблема 
у композицији, 
нарочито када се 
ради по моделу, док 
се код изражавања 
на основу маште или 
утиска мора 
рачунати на слободу 
ликовног 
изражавања, па и на 
то да грешке у 
композицији нису 
много важне у 
односу на садржај 
ликовног рада. 
Препорука је да 
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димензија, на конструкцији од жице. 
Предлог заједничког пројекта је израда 
мобилних инсталација за школу, као што су 
тракасте завесе, мобилне скулптуре, 
предмети од бојених фолија и сл. да би на 
тај начин оплеменили животни простор. 
Уколико постоје услови, могући пројекти су 
ливење у гипсу, као и обликовање 
керамичке глине, печење и глазирање 
керамикеУ оквиру ове теме потребно је 
планирати три групе задатака: слободно 
сликање на основу маште; сликање на 
основу посматрања; сликање на основу 
утиска о визуелним, аудио и аудиовизу- 
елним садржајима (ликовно дело, снимак 
уметничке игре, филм, музичко дело, 
фотографија, игрица...). Ученике могу 
мотивисати фотографије инсеката, 
лишајева, гљива... Могу радити по моделу 
тако што ће донети из природе различите 
плодове, комаде дрвета, камење, шкољке 
који имају необичне површине, линије и 
боје.  
Треба имати у виду да се знања о боји 
ученика петог и шестог разреда веома 
разликују, па је у складу са тим потребно 
осмислити циљеве часа и активности 
ученика. 
Предлог хоби технике је украшавање 
ускршњих јаја и употребних предмета 
техником декупаж или ебру. 
Предлог активности за напредне ученике је 
сликање композиција акрилним бојама на 
платну. 
Предлог заједничког пројекта се односи на 
уређење школе и може обухватати израду 
мурала или чворованих таписерија, као и 

ученици чувају и 
преносе све цртеже 
и слике у мапи 
радова коју су сами 
направили и 
украсили, док 
фигуре могу да 
преносе у кутији са 
преградама, коју су, 
такође, сами 
направили. На крају 
полугодишта и пред 
крај школске године 
потребно је 
поставити изложбу 
свих радова 
(реализованих у 
школи и код куће) у 
холу школе, а у току 
године је пожељно 
да ученици сами 
постављају мање 
изложбе по 
завршетку сваког 
ликовног пројекта. 
Излагање радова је 
важно због 
поређења и 
самопроцене 
напретка, а разговор 
о радовима, 
односно различитим 
начинима решавања 
ликовних проблема 
омогућава 
ученицима и да уче 
једни од других. 
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осликавање старог школског намештаја 
(столица и клупа) који је предвиђен за 
замену/бацање. 
Предлог индивидуалног пројеката који се 
реализују код куће је витраж од прозирних 
фолија у боји или мозаик или осликавање 
облутака. 

 

Наставница: Тања Перуновић 

Чувари природе 

Разред: 5 

Недељни и годишњи фонд часова: 1 час недељно и 36 годишње 

Циљ: Ученици стекну знања, понашање, ставове и вредности који су потребни за очување и унапређење животне средине, биодивeрзитета, природе и 
одрживог развоја. 
 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

УПОЗНАЈ 
ЖИВИ СВЕТ 
СВОЈЕ 
ОКОЛИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Биодиверзитет и 
његов значај. 
 
Истраживање 
биодиверзитета 
непосредне околине. 
 
Мапирање врста. 

– препознаје проблем, 
планира стратегију 
решавања и 
решава проблем 
примењујући знања и 
вештине стечене 
у оквиру различитих 
предмета и ваншколског 
искуства. 
– прикаже и образложи 
резултате истраживања са 
аспеката очувања животне 
средине, биодиверзитета 
и здравља, усмено, писано, 
графички или одабраном 
уметничком техником; 

-Употреба апликација за мобилне телефоне за 
препознавање биљака и животиња као на пример 
“Pl@ntNET plant identification” 
(CIRAD, Фр) и “BirdNET bird sound identification” (Cornell 
university,САД) на енглеском или „Птице на длану” 
(Друштво за заштиту и про- 
учавање птица Србије) на српском. 
– Употреба једноставних кључева за одређивање група 
организама. 
– Израда онлајн хербаријума и инсектаријума или 
израда сајтова и група на друштвеним мрежама који 
популаришу живи свет 
окружења. 
– Истраживање биодиверзитета своје околине – 
истраживање на терену, мапирање врста животиња 
(уочавање врста и њихових 

-пратити 
напредак 
ученика, који се 
огледа у начину 
на који ученици 
учествују у 
активностима, 
како прикупљају 
податке, како 
бране своје 
ставове, како 
аргументују, 
евалуирају, 
документују што 
се постиже 
формативним 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 
Комуникација 
 
Рад са подацима 
и 
информацијама 
 
Дигитална 
компетенција 
 
Решавање 
проблема 
 

 
ЗНАЧАЈ 
ЖИВОГ СВЕТА 
ЗА ЧОВЕКА 
 

Лековите биљке. 
 
Самоникле јестиве 
биљке. 
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Зачинске биљке 
 
Аутохтоне расе и 
сорте. 
 
Значај биљног 
покривача. 
 
Утицај климатских 
промена на живи 
свет. 

– користи ИКТ за 
комуникацију, прикупљање 
и обраду 
података и представљање 
резултата истраживања; 
– вреднује утицај својих 
навика у заштити животне 
средине и биодиверзитета; 
– активно учествује у 
акцијама које су усмерене 
ка заштити, обнови и 
унапређењу животне 
средине и 
биодиверзитета; 
– повеже значај очувања 
животне средине и 
биодиверзитета са бригом о 
сопственом и колективном 
здрављу; 
– одговорно се односи 
према себи, сарадницима, 
животној средини и 
културном наслеђу; 
– аргументује своје ставове 
према еко-култури и култури 
свакодневног живљења; 
– сарађује у тиму, поштујући 
разлике у мишљењу и 
интересима, дајући лични 
допринос постизању задатог 
циља; 
– критички процени 
сопствени рад и рад 
сарадника у 
групи; 
– критички се односи према 
употреби и злоупотреби 

трагова у природи), мапирање дрвенастих (аутохтоних 
и алохтоних) и карактеристичних зељастих врста 
биљака, присуства гљива. Треба да прибележе, 
фотографишу или на други начин документују 
присуство одређене врсте у сопственом окружењу и од 
прикупљеног материјала направе постер презентацију 
или презентацију у одговарајућем доступном софтверу  
-Самостални истраживачки рад „Усвоји дрво”: 
истраживање о биологији и екологији одабране врсте 
(порекло (аутохтоно, алохтоно), основне 
карактеристике екологије врсте, при чему се могу 
прикупити отисци листа, коре, плода) цртежом их 
приказати и презентовати. 
– Гајење лековитог и/или зачинског биља (у башти, 
саксији). 
– Теренски рад са циљем упознавања самониклих 
јестивих биљака и израда јеловника у који су укључене 
те биљке. [Напомена: ове активности изводити 
искључиво уз присуство наставника, 
родитеља или особа са искуством обучених за рад са 
гљивама и биљкама]. 
– Истраживање аутохтоних раса животиња и сорти 
биљака локалног подручја. Истражити које (врсте, 
сорте/расе) и какве (природне или 
доместификоване/гајене, да ли су биле из увоза 
(географско порекло или су локално гајене), да ли су се 
биљке садиле и животиње узгајале у ранијим 
временима у датом локалном поднебљу. Ученицима 
би требало подићи свест о томе који је биолошки, 
етнолошки и практични значај одржавања „старих” 
локалних и аутохтоних врста и сојева/сорти/раса 
(очување генофонда, 
добијање квалитетније хране, промоција локалних 
производа, подршка локалних узгајивача, локалне 
културе и локалне економије). 
Активност се може реализовати кроз индивидуално и 
тимско прикупљање података о аутохтоним биљкама и 

оцењивањем. 
-поуздани 
показатељи су 
квалитет 
постављених 
питања, 
способност да се 
нађе веза међу 
појавама, наведе 
пример, 
промени 
мишљење у 
контакту са 
аргументима, 
разликују чиње- 
нице од 
интерпретација, 
изведе закључак, 
прихвати 
другачије 
мишљење, 
примени научено, 
предвиде 
последице, дају 
креативна 
решења. 
-наставник прати 
и вреднује како 
ученици међу- 
собно сарађују, 
како решавају 
сукобе мишљења, 
како једни 
другима помажу, 
да ли испољавају 
иницијативу, како 
превазилазе те- 

Сарадња 
 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 
Одговоран однос 
према здрављу 
 
Одговоран однос 
према околини 
 
Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 
 
Естетичка 
компетенција 

ПОМОЗИМО 
ДА ПРЕЖИВЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угроженост врста. 
 
Значај опрашивача. 
 
Утицај пестицида на 
живи свет. 

ЈА ЧУВАМ 
ПРИРОДУ 

Природни ресурси. 
 
Рационална употреба 
енергије. 
 
Рационална употреба 
воде. 
 
Понашање у природи. 
 
Заштићене природне 
вредности. 
 
Позитиван и 
негативан утицај 
човека на животну 
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средину. природе. 
 

животињама локалног подручја на основу доступне 
архивске грађе, изјава и сећања старијих људи из 
породице и окружења. Гајење аутохтоних биљака (нпр. 
поврћа, цвећа, жбунова) у кућној башти или дворишту 
школе може бити један од начина конкретне подршке 
локалној заједници и начин да се ученици непосредно 
упознају са значајем учешћа јавности у научним 
истраживањима 
-Значај биљног покривача (огледи: спирање земљишта 
(линк: 
https://www.youtube.com/watch?v=im4HVXMGI68), 
температура ваздуха и земљишта – поређење 
температуре изнад бетона 
и зелених површина (линк: 
https://miro.medium.com/max/720/0*9_ 
kYVZLbTK3c2n1I)). 
-истраживањем каква је клима у локалном крају била 
раније (из изјава и сећања старијих људи или доступне 
архивске грађе). Ученици 
могу бити ангажовани и у изградњи станица за 
надгледање локалне климе и прикупљање података о 
атмосферским појавама које 
највише утичу на живи свет њиховог краја. Активност 
се може реализовати у континуитету током читаве 
године и састоји се у томе да сваког дана у исто време 
прикупљају и бележе податке о температури (помоћу 
обичног алкохолног термометра), падавинама 
(помоћу импровизованог кишомера направљеног од 
искоришћене прозирне пластичне флаше) и брзини 
ветра (израдом импровизованог анемометра такође од 
коришћених материјала). Ове мерне инструменте могу 
поставити у дворишту школе или сопственом 
дворишту, тераси и сл., и на тај начин добити 
конкретне податке који се могу обрадити и 
представити графички. 
-Пројекат: Помозимо птицама/ опрашивачима/ 
јежевима...да преживе: утврђивање стања (присуства и 

шкоће, да ли 
показују критичко 
мишљење или 
критицизам, 
колико 
су креативни. 
-квизови или 
улазни и излазни 
тестови како би се 
утврдили ефекти 
рада на нивоу 
знања, вештина, 
ставова. 
-Вредновање 
ученичких 
постигнућа врши 
се у складу са 
Правилником о 
оцењивању 
ученика у 
основном 
образовању и 
васпитању. 
-Приликом сваког 
вредно- 
вања постигнућа 
потребно је 
ученику дати 
повратну 
информацију 
која помаже да 
разуме грешке и 
побољша свој 
резултат и учење. 
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бројности) у својој околини (школско двориште, парк, 
башта...); утврђивање степена угрожености на основу 
научне литературе (црвене књиге, црвене листе, 
сајтови управљача природних вредности и други 
доступни извори уз критичку рецепцију наставника); 
истраживање потреба 
врста/врсте за одређеним типом вештачког 
станишта/склоништа (облик, боја, материјал, где 
поставити хранилицу, појилицу, склониште, „хотел за 
инсекте”); одабир материјала, употреба већ 
коришћених предмета и материјала; праћење стања, 
презентовање и 
извештавање јавности. 
– Башта без инсектицида: шта су и како делују 
инсектициди,утицај на здравље човека, утицај на пчеле 
(разговор са пчеларом:посета локалном пчелару или 
организовање посете и интервјуа са пчеларем у 
школи), истраживање о природним непријатељима 
инсеката, о биљним репелентима. 
– Шта угрожава птице грабљивице – сагледавање 
проблема, истраживање случајева тровања 
родентицидима, поремећаја ланца исхране (уколико 
одговара узрасту) израда информативне рекламе 
или лифлета за јавност... 
– Зелене међе: истраживање: да ли постоје, предности 
и мане, разговор са власницима имања о значају 
зелених међа, зашто их је све мање. 
– Како засадити дрво? (комплетан поступак – одабир 
места, врсте, припрема, садња, нега). 
– Израда графикона и сликовних паноа и презентација 
(нпр. PowerPoint) о рационалној употреби енергије и 
воде у мом домаћинству, школи. 
– Израда бонтона понашања у природи (онлајн, пано, 
презентација, свеска). 
– Формирање еко-патроле. 
– Заштићене природне вредности моје околине 
(истраживање, посета, разговор са управљачем, 
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дозвољене активности у зо- 
нама заштите...). 
– Која подручја или елементе природе моје околине 
треба заштитити (истраживање и предлози ученика, 
дискусија, утврђивање приоритета, израда 
презентације о предложеном подручју или добру, 
презентовање). 
– Примери позитивног и негативног утицаја човека на 
животну средину у мојој околини – истраживање на 
терену, приказ примера са образложењима, вршњачка 
едукација, едукација ученика млађих разреда од 
стране старијих ученика. 

Наставник: Наташа Биљна Дукић 

 

2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
А- обавезни наставни предмети 

2.1. Српски језик и књижевност 

Разред:6.  

Недељни и годишњи фонд часова: 4/144 

Циљ:Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у 
говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 
фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко 
мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом 
тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској 
писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

Назив 
теме 

Кључни појмови садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 
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исхода 
КЊИЖЕВ- 
НОСТ 
 
ЈЕЗИК 
 
Граматика 
 
Правопис 
 
Ортоепија 
 
ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

ЛИРИКА 
Лектира 
Књижевни термини и 
појмови 
Врста строфе према броју 
стихова у лирској песми: 
дистих; терцет;  
врста стиха по броју 
слогова (лирски и епски 
десетерац). 
Одлике лирске поезије: 
нагласак речи и ритам; 
рима – парна, укрштена, 
обгрљена; улога риме у 
обликовању стиха. 
Стилске фигуре: контраст, 
хипербола.  
Врсте ауторске и народне 
лирске песме: социјалне 
песме, дитирамб,  
елегија; обредне песме 
(коледарске, краљичке, 
додолске, божићне). 
ЕПИКА 
Лектира 
Књижевни термини и 
појмови 
Основна тема и кључни 
мотиви.  
Облици казивања: 
нарација (хронолошко 
приповедање), 
описивање,  
дијалог, монолог. 
Фабула/радња, редослед 
догађаја. 

– повеже књижевне 
термине и појмове 
обрађиване у 
претходним  
разредима са новим 
делима која чита; 
– чита са 
разумевањем; 
парафразира 
прочитано и описује 
свој  
доживљај различитих 
врста књижевних 
дела и научно-
популар.  
текстова; 
– одреди род 
књижевног дела и 
књижевну врсту; 
– прави разлику 
између дела лирског, 
епског и драмског 
карактера; 
– разликује ауторску 
приповетку од 
романа; 
– анализира структуру 
лирске песме (строфа, 
стих, рима); 
– уочава основне 
елементе структуре 
књижевноуметничког 
дела: тема,  
мотив; радња, време 
и место радње; 
– разликује заплет и 

КЊИЖЕВНОСТ  
Окосницу програма књижевности чине 
текстови из лектире. Избор дела је у највећој 
мери заснован на принципу прилагођености 
узрасту.  
Избор дела треба да буде усклађен са 
могућностима, потребама и 
интересовањима конкретног ђачког 
колектива. 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.). 
Текстови из допунског дела програма треба 
да послуже наставнику и при обради 
наставних јединица из граматике, као и за 
обраду и утврђивање садржаја из језичке 
културе.  
Нови програм заснован је на уочавању 
природе и улоге књижевног дела, као и 
уочавању разлике књижевних и 
некњижевних текстова, односно њиховој 
већој корелативности.  
Предложени обавезни, књижевни, 
научнопопуларни и информативни текстови 
и садржај обавезне домаће лектире, као и 
примери из допунског избора, приликом 
осмишљавања годишњег плана рада, а 
потом и при обликовању оријентационих, 
месечних планова рада, могу се тематски 
повезивати. Поред тога, неопходно  

Праћење и 
вредновање 
резултата 
напредовања 
ученика је у 
функцији 
остваривања 
исхода, а 
започиње 
иницијалном 
проценом 
достигнутог 
нивоа знања, у 
односу на који 
ће се 
одмеравати 
даљи напредак 
и формирати 
оцена. Сваки 
наставни час и 
свака активност 
ученика је 
прилика за 
формативно 
оцењивање, 
односно 
регистровање 
напретка 
ученика и 
упућивање на 
даље 
активности.  
Формативно 
вредновање је 
саставни део 
савременог 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 
Комуникација 
 
Рад с подацима и 
информацијама 
 
Дигитална 
компетенција 
 
Решавање 
проблема 
 
Сарадња 
 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 
Одговоран однос 
према здрављу 
 
Одговоран однос 
према околини 

1.ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊА 
ПРОЧИТАНОГ 
CJ.1.1.1. CJ.1.1.2.  
CJ.1.1.3.  
CJ.1.1.4.  
CJ.1.1.5.  
CJ.1.1.6.  
CJ.1.1.7.  
CJ.1.1.8.  
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. 
CJ.1.2.3.  
CJ.1.2.4.  
CJ.1.2.5. 
CJ.1.2.6.  
CJ.1.2.7. CJ.1.2.8.  
CJ.1.2.9.  
3. ГРАМАТИКА, 
ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
У подобласти 
ГРАМАТИКА 
ученик/ученица: 
CJ.1.3.1.  
CJ.1.3.2.  
CJ.1.3.3. CJ.1.3.4.  
CJ.1.3.5.  
CJ.1.3.6.  
CJ.1.3.7. 
CJ.1.3.8.  
CJ.1.3.9. 
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Врсте епских дела: 
приповетка, роман. 
Културно-историјско 
предање (нпр. Смрт Марка 
Краљевића) 
ДРАМА 
Лектира 
Књижевни термини и 
појмови 
Драмске врсте: комедија – 
основне одлике. Монолог 
и дијалог у драми. 
Дидаскалије, реплика. 
Етапе драмске радње 
(заплет и расплет). 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ 
(бирати 2 дела) 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
Допунски избор лектире 
(бирати 3 дела) 
Подела речи по настанку: 
просте речи и творенице; 
породица речи, уочавање 
корена речи. Саставни 
делови твореница 
(творбене основе, 
префикси и суфикси). 
Граматичка основа и 
граматички наставци у 
поређењу са творбеном 
основом и суфиксима. 
Настанак гласова и 
говорни органи; подела 
гласова: самогласници  
и сугласници (прави 

расплет као етапе 
драмске радње; 
– разликује појам 
песника и појам 
лирског субјекта; 
појам приповедача у 
односу на писца; 
– разликује облике 
казивања; 
– увиђа звучне, 
визуелне, тактилне, 
олфакторне елементе 
песничке  
слике; 
– одреди стилске 
фигуре и разуме 
њихову улогу у 
књижевноуметничко
м тексту; 
– анализира узрочно-
последичне односе у 
тексту и вреднује 
истакнуте  
идеје које текст нуди; 
– анализира поступке 
ликова у 
књижевноуметничко
м делу, служећи се  
аргументима из 
текста; 
– уочава хумор у 
књижевном делу; 
– разликује 
хумористички и 
дитирамбски тон од 
елегичног тона; 
– илуструје веровања, 

је успоставити и уравнотежену дистрибуцију 
наставних јединица везаних за све 
подобласти предмета, функционално 
повезати садржаје из језика и књижевности 
(где год је то могуће) и оставити довољно 
часова за утврђивање и систематизацију 
градива. 
Поред корелације међу текстовима, 
неопходно је да наставник успостави 
вертикалну корелацију. Наставник се 
претходно обавезно упознаје са садржајима 
Српског језика и књижевности из претходних 
разреда ради успостављања принципа 
поступности и систематичности. 
Наставник, такође, треба да познаје 
садржаје других предмета обрађиваних у 
млађим разредима и у петом разреду 
основне школе, који корелирају с предметом 
Српски језик и књижевност.  
При обради текста, примењиваће се у већој 
мери јединство аналитичких и синтетичких 
поступака и гледишта. У складу са исходима, 
ученике треба навикавати да своје утиске, 
ставове и судове о књижевном делу 
подробније доказују чињеницама из самога 
текста и тако их оспособљавати за 
самосталан исказ, истраживачку делатност и 
заузимање критичких ставова. 
Обрада књижевног дела пожељно је да буде 
проткана решавањем проблемских питања 
која су подстакнута текстом и уметничким 
доживљавањем.  
Приликом тумачења текста ученике треба 
навикавати да своје утиске, ставове и судове 
о књижевном делу подробније доказују 
чињеницама из самога текста и тако их 
оспособљавати за самосталан исказ, 

приступа  
настави и 
подразумева 
процену знања, 
вештина, 
ставова и 
понашања, као 
и развијања 
дговарајуће 
компетенције 
током наставе и 
учења. 
Формативно 
мерење 
подразумева 
прикупљање 
података о  
ученичким 
постигнућима, 
при чему се 
најчешће 
примењују 
следеће 
технике: 
реализација 
практичних 
задатака, 
посматрање и 
бележење  
ученикових 
активности 
токомнаставе, 
непосредна 
комуникација 
између ученика 
и наставника, 
регистар за 

CJ.1.3.10.  
CJ.1.3.11. У 
подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/ученица: 
CJ.1.3.12.  
CJ.1.3.13.  
CJ.1.3.14.  
CJ.1.3.15.  
CJ.1.3.16. У 
подобласти 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
ученик/ученица: 
CJ.1.3.17.  
CJ.1.3.18.  
CJ.1.3.19. 
CJ.1.3.20. 
CJ.1.3.21.  
4.КЊИЖЕВ-НОСТ 
CJ.1.4.1.  
CJ.1.4.2. CJ.1.4.3. 
CJ.1.4.4. CJ.1.4.5.  
CJ.1.4.6.  
CJ.1.4.7.  
CJ.1.4.8.  
CJ.1.4.9.  
 
Следећи искази 
описују шта 
ученик/ученица 
зна и уме на 
средњем нивоу. 
1. ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊЕ 
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сугласници и сонанти); 
Подела сугласника по  
звучности и по месту 
изговора. 
Подела речи на слогове; 
слоготворно р. Гласовне 
промене – уочавање у 
грађењу и промени речи: 
непостојано а; промена л у 
о; палатализација; 
сибиларизација; јотовање; 
једначење сугласника по 
звучности;  
једначење сугласника по 
месту изговора; губљење 
сугласника.  
Заменице: неличне 
именичке заменице 
(односно-упитне, 
неодређене,  
опште, одричне); 
придевске заменице: 
присвојне (с нагласком на 
употребу заменице свој, 
показне, односно-упитне, 
неодређене, опште,  
одричне). Граматичке 
категорије заменица: род, 
број, падеж и лице. 
Грађење и основна 
значења глаголских 
времена: аорист, 
имперфекат  
(само на нивоу 
препознавања; 
имперфекат глагола бити); 
плусквамперфекат. 

обичаје, начин 
живота и догађаје у 
прошлости  
описане у 
књижевним делима;  
– уважава 
националне 
вредности и негује 
културноисторијску 
баштину; 
– препоручи 
књижевно дело уз 
кратко образложење; 
– упореди књижевно 
и филмско дело, 
позоришну представу 
и драмски  
текст; 
– повеже граматичке 
појмове обрађене у 
претходним 
разредима са  
новим наставним 
садржајима; 
– препозна делове 
речи у вези са 
њиховим грађењем; 
– разликује гласове 
српског језика по 
звучности и месту 
изговора; 
– разликује врсте 
гласовних прмена у 
једноставним 
примерима и  
примењује 
књижевнојезичку 

истраживачку делатност и заузимање 
критичких ставова, уз уважавање 
индивидуалног разумевања смисла 
књижевног текста и исказивање различитих 
ставова. 
Књижевнотеоријске појмове ученици ће 
упознавати уз обраду одговарајућих текстова 
и помоћу осврта на претходно читалачко 
искуство.  
ЈЕЗИК  
Захтеви у овом програму нису усмерени 
само на усвајање  
језичких правила и граматичке норме, већ и 
на разумевање њихове функције и правилну 
примену у усменом и писменом 
изражавању. 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.  
Граматика 
Основни програмски захтев у настави 
граматике јесте да се ученицима језик 
представи и тумачи као систем. Ниједна 
језичка појава не би требало да се изучава 
изоловано, ван контекста у којем се 
остварује њена функција (у свакој погодној 
прилици могу се знања из граматике ставити 
у функцију тумачења текста, како уметничког 
тако и научнопопуларног). Један од изразито 
функционалних поступака у настави 
граматике јесу вежбања заснована на 
коришћењу примера из непосредне говорне 
праксе. 
Правопис 

сваког ученика 
(мапа  
напредовања) 
итд. Резултати 
формативног 
вредновања на 
крају наставног 
циклуса треба 
да буду 
исказани и 
бројчаном 
оценом. 
Рад сваког 
наставника 
састоји се од 
планирања, 
остваривања, 
праћења и 
вредновања. 
Важно је да 
наставник, 
поред 
постигнућа 
ученика, 
континуирано 
прати и 
вреднује 
властити рад. 
Све што се 
покаже добрим 
и ефикасним, 
наставник ће 
користити и 
даље у својој 
наставној 
пракси, а оно 
што буде 

ПРОЧИТАНОГ 
CJ.2.1.1.  
CJ.2.1.2.  
CJ.2.1.3.  
CJ.2.1.4.  
CJ.2.1.5.  
CJ.2.1.6.  
CJ.2.1.7.  
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
CJ.2.2.1.  
CJ.2.2.2. CJ.2.2.3. 
CJ.2.2.4.  
CJ.2.2.5.  
3. ГРАМАТИКА, 
ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
CJ.2.3.1. CJ.2.3.2.  
CJ.2.3.3.  
CJ.2.3.4.  
CJ.2.3.5.  
CJ.2.3.6.  
CJ.2.3.7. CJ.2.3.8.  
У подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/ученица: 
CJ.2.3.9.  
CJ.2.3.10.  
CJ.2.3.11.  
4.КЊИЖЕВ-НОСТ 
CJ.2.4.1.  
CJ.2.4.2.  
CJ.2.4.3. CJ.2.4.4.  
CJ.2.4.5.  
CJ.2.4.6.  
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Независне предикатске 
реченице ‒ појам 
комуникативне функције;  
подела на обавештајне, 
упитне, заповедне, жељне 
и узвичне реченице 
Писање имена васионских 
тела. 
Растављање речи на крају 
реда (основна правила). 
Правописна решења у 
вези са гласовним 
променама. 
Писање именичких и 
придевских одричних 
заменица са предлозима. 
Писање заменице Ваш 
великим почетним 
словом. 
Правописна решења у 
вези са писањем 
обрађених глаголских 
облика 
Правилан изговор гласова 
ч, ћ, џ, ч, р. 
Дуги и кратки акценти. 
Текстови у функцији 
унапређивања језичке 
културе. 
Анализирање снимљених 
казивања и читања (звучна 
читанка). 
Говорне вежбе на унапред 
одређену тему. 
Учтиве форме обраћања. 
Лексикологија: 
аугментативи (са 

норму; 
– одреди врсте и 
подврсте заменица, 
као и њихов облик; 
– препознаје 
глаголска времена и 
употребљава их у 
складу са нормом; 
– разликује реченице 
по комуникативној 
функцији; 
– доследно 
примењује 
правописну норму;  
– користи правопис 
(школско издање); 
разликује дуги и 
кратки акценат  
у изговореној речи; 
– употребљава 
различите облике 
усменог и писменог 
изражавања:  
препричавање 
различитих типова 
текстова, без 
сажимања и са 
сажимањем, причање 
(о догађајима и 
доживљајима) и 
описивање; 
– разликује и гради 
аугментативе и 
деминутиве; 
– саставља 
обавештење, вест и 
кратак извештај; 

Правописна правила се усвајају путем 
систематских вежбања (правописни диктати, 
исправка грешака у датом тексту, тестови са 
питањима из правописа итд.). У оквиру 
правописних вежби пожељно је повремено 
укључити и питања којима се проверава 
графија (писана слова: велико и мало 
ћириличко Ћ, Ђ; велико и мало латиничко Ђ, 
велико Г, С, Ш итд.). 
Такође, треба подстицати ученике да сами 
уочавају и исправљају правописне грешке у 
СМС комуникацији, као и у различитим 
типовима комуникације путем интернета. 
Oртоепијa 
Наставник стално треба да указује на 
важност правилног говора, који се негује 
спровођењем одређених ортоепских вежби.  
Ортоепске вежбе не треба реализовати као 
посебне наставне јединице, већ уз 
одговарајуће теме из граматике. 
Уз коришћење аудио снимака, ученике треба 
навикавати да препознају, репродукују и 
усвоје правилно акцентован говор, а у 
местима где се одступа од акценатске 
норме, да разликују стандардни акценат од 
свога акцента, тј. од дијалекатске 
акцентуације. Као ортоепску вежбу треба 
спроводити и говорење напамет научених 
одломака у стиху и прози (уз помоћ 
аудитивних наставних средстава). 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 Ова наставна област, иако је програмски 
конституисана као посебно подручје, мора 
се повезивати с обрадом књижевних 
текстова као репрезентативних образаца 
изражавања, а такође и са наставом 
граматике и правописа. Исто тако,  

процењено као 
недовољно 
делотворно, 
требало би 
унапредити. 

CJ.2.4.7.  
CJ.2.4.8.  
CJ.2.4.9.  
 
Следећи искази 
описују шта 
ученик/ученица 
зна и уме на 
напредном 
нивоу. 
1. ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ 
CJ.3.1.1.  
CJ.3.1.2.  
CJ.3.1.3.  
CJ.3.1.4.  
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
CJ.3.2.1.  
CJ.3.2.2. CJ.3.2.3.  
CJ.3.2.4. CJ.3.2.5.  
3. ГРАМАТИКА, 
ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
CJ.3.3.1. CJ.3.3.2. 
CJ.3.3.3. CJ.3.3.4.  
CJ.3.3.5.  
CJ.3.3.6. 
У подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/ученица: 
CJ.3.3.7.  
CJ.3.3.8.  
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пејоративима), 
деминутиви (са  
хипокористицима). 
Правописне вежбе: диктат; 
допуњавање текста; 
уочавање и објашњавање 
научених правописних 
правила у тексту. 
Богаћење речника: 
лексичко-семантичке 
вежбе (нпр. збегавање  
сувишних речи и туђица; 
фигуративна значења 
речи; проналажење  
изостављених реченичних 
делова); стилске вежбе: 
(нпр. текст као подстицај 
за сликовито казивање; 
ситуациони предложак за 
тражење погодног израза). 
Писмене вежбе и домаћи 
задаци и њихова анализа 
на часу. 
Четири школска писмена 
задатка – по два у сваком 
пол. (један час за израду 
задатка и два за анализу и 
писање унапређене 
верзије састава). 

– разуме основна 
значења књижевног и 
неуметничког текста; 
– проналази, повезује 
и тумачи експлицитно 
и имлицитно 
садржане  
информације у 
краћем, 
једноставнијем 
књижевном и 
неуметничком  
тексту; 
– драматизује 
одломак одабраног 
књижевноуметничког 
текста; 
– говори јасно, 
поштујући 
стандарднојезичку 
норму; 
– изражајно чита 
обрађене књижевне 
текстове. 

обрада књижевног текста и рад на 
граматици и правопису књижевног језика 
мора укључивати и садржаје који доприносе 
неговању културе усменог и писменог 
изражавања. 
Језичка култура се негује спровођењем 
лексичко-семантичких и стилских вежби, 
које имају за циљ богаћење речника и 
развијање способности и вештине 
изражавања. Све врсте тих вежбања, чији је 
циљ развијање језичког мишљења, изводе 
се на тексту или у току говорних вежби. 
Када су у питању домаћи задаци, 
препоручује се да се 4 задатка пишу 
ћирилицом, а четири латиницом 
(наизменично). Годишње се ради четири 
школска писмена задатка – по два у сваком 
полугодишту (један час за израду задатка и 
два за анализу и писање побољшане верзије 
састава). Школске писмене задатке требало  
би писати ћирилицом, а два исправка 
латиницом.  
Приликом реализације програма предмета 
српски језик и књижевност наставници треба 
да користе и савремене технологије (нпр. 
видео-бим, паметну таблу и сл.). 
Осавремењивање часова може се постићи и 
коришћењем електронских уџбеника и 
других наставних средстава праћења и 
вредновања. Важно је да наставник, поред 
постигнућа ученика, континуирано прати и 
вреднује властити рад. Све што се покаже 
добрим и ефикасним, наставник ће 
користити и даље у својој наставној пракси, а 
оно што буде процењено као недовољно 
делотворно, требало би унапредити 

4.КЊИЖЕВ-НОСТ 
CJ.3.4.1.  
CJ.3.4.2. CJ.3.4.3. 
CJ.3.4.4.  
CJ.3.4.5.  
CJ.3.4.6.  
CJ.3.4.7. CJ.3.4.8.  

Наставник: Весна Бјелић 
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2.2. Енглески језик 

Разред:6 

Недељни и годишњифондчасова: 2, 72 

Циљ:Циључењастраногјезикајестедасеусвајањемфункционалнихзнања о језичкомсистему и култури и развијањем стратегије учења страног језика 
оспособљеностиосновнуписану и усменукомуникацију и стекнепозитиванодноспремадругимајезицима и културама, као и премасопственомјезику и 
културномнаслеђу. 

Називтеме Исходи Начиностваривања 
Начинпровереоства

реностиисхода 
Међупредметнеко

мпетенције 
Стандарди
постигнућа 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
СЕБЕ И ДРУГИХ И 
ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О 
СЕБИ И 
ДРУГИМА 
 
ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 
ПОЈАВА, РАДЊИ, 
СТАЊА 
И ЗБИВАЊА 
 
ИЗНОШЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА И 
САВЕТА, 
УПУЋИВАЊЕ 
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И 
РЕАГОВАЊЕ НА 
ЊИХ 
 

Ученик ће бити у стању да:  
– разуме једноставније текстове који се односе на 
поздрављање, представљање и тражење/ 
давањеинформацијаличнеприроде; 
– поздрави и отпоздрави, представисебе и 
другогкористећиједноставнијајезичкасредства; 
– размениједноставнијеинформацијеличнеприроде; 
– у неколиковезанихисказасаопштиинформације о 
себи и другима; 
– разуме једноставније текстове који се односе нао 
писособа, биљака,животиња, предмета, места, 
појaва, радњи, стања и збивања; 
– опише и упоредиживабића, предмете, места, 
појаве, радње, стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства; 
– разумеједноставнијепредлоге, савете и позивена 
заједничкеактивности и одговори на њих уз 
одговарајуће образложење; 
– упутипредлоге, савете и позиве на заједничке 
активности користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 
– затражи и пружидодатнеинформације у вези са 
предлозима, саветима и позивима на заједничке 
активности; 
– разумеуобичајенемолбе и захтеве и реагујенањих; 

Облици: фронтални, 
индивидуални, групни, рад у 
пару 
 
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
раднатексту,илустративно-
демонстративна, 
практичанрад 
 
Средства: Раднилист, 
Уџбеник, ЦД, плејер,свеска. 
 
Активностиученика: запажа, 
уочава, 
закључује,обележава, 
промишља, пита, констатује, 
решава, разликује, наводи, 
разврстава, слуша, чита, 
презентује, изражава 
мишљење, класификује, 
упоређује... 
 
Активностинаставника: 
подучава, подстиче, упућује, 

-Формативно и 
сумативно 
вредновање  
-оцењивањем 
језичких вештина 
(читање, слушање, 
говор и писање) 
-оцењивање 
усвојености 
лексичких 
садржаја и језичких 
структура, примена 
правописа, 
ангажованости и 
залагање у раду на 
часу и ван њега 
(активност , 
практичан рад у току 
часа) 

Међупредметнеком
петенцијеобјављене
су у Закону  о 
основамасистемаоб
разовања и 
васпитања ( Сл. 
гласник РС, бр. 
88/2017 и 27/2018) 
Члан 12 
Закон о 
основномобразова
њу и васпитању (Сл. 
гласник РС, бр. 
55/2013 i 101/2017) 
Члан 21а 
1) 
компетенцијазацел
оживотноучење; 
 
2) комуникација; 
 
3) радсаподацима и 
информацијама; 
 
4) 

Објављени 
у: 
ПРАВИЛНИ
КУ 
о општим 
стандардим
а 
постигнућа 
за крај 
основног 
образовањ
а за страни 
језик 
 
"Службени 
гласник 
РС", број 78 
од 18. 
августа 
2017. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 
МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, 
ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 
 
РАЗУМЕВАЊЕ И 
ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 
 
ОПИСИВАЊЕ 
РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 
 
ОПИСИВАЊЕ 
РАДЊИ У 
ПРОШЛОСТИ 
 
ОПИСИВАЊЕ 
БУДУЋИХ 
РАДЊИ (ПЛАНОВА, 
НАМЕРА, 
ПРЕДВИЂАЊА) 
 
ИСКАЗИВАЊЕ 
ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ПОТРЕБА,ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 
 
ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ 
ОДНОСА И 
УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 
ПРОСТОРУ 

– упутиуобичајенемолбе и захтеве; 
– честита, захвалисе и извини се користећи 
једноставнија језичка средства; 
– разуме и следиједноставнијаупутства у вези с 
уобичајенимситуацијамаизсвакодневногживота; 
– пружиједноставнијаупутства у вези с уобичајеним 
ситуацијамаизсвакодневногживота; 
– разумеједноставнијетекстове у којима се описују 
радње и ситуацијеу садашњости; 
– разумеједноставнијетекстове у 
којимасеописујуспособности иумећа; 
– разменипојединачнеинформације и/или неколико 
информација унизукојесеодносенарадње у 
садашњости; 
– опишерадње, способности и умећа користећи 
неколико везаних исказа; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују 
искуства, догађаји и способности у прошлости; 
– размени појединачне информације и/или 
неколико информација унизу о искуствима, 
догађајима и способностима у прошлости; 
– опише у неколикокраћих, везанихисказаискуства, 
догађајизпрошлости; 
– опишенекиисторијскидогађај, историјскуличност и 
сл. 
– разумеједноставнијеисказекојисеодносенаодлуке, 
обећања,планове, намере и предвиђања и реагује 
нањих; 
– размениједноставнијеисказе у везисаобећањима, 
одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 
– саопштиштаон/онаилинекодругипланира, 
намерава, предвиђа; 
– разумеуобичајенеизразе у везисажељама, 
интересовањима, потребама, осетима и осећањима 
и реагује на њих; 
– изразижеље, интересовања, потребе, осете и 
осећањаједноставнијимјезичкимсредствима; 

наводи, проверава, 
процењује, 
вреднује,мотивише, 
награђује, похваљује, 
презентује... 

дигиталнакомпетен
ција; 
 
5) 
решавањепроблема
; 
 
6) сарадња; 
 
7) одговорноучешће 
у 
демократскомдруш
тву; 
 
8) 
одговоранодноспре
маздрављу; 
 
9) 
одговоранодноспре
маоколини; 
 
10) 
естетичкакомпетенц
ија; 
 
11) 
предузимљивост и 
предузетничкакомп
етенција. 
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ИЗРИЦАЊЕ 
ДОЗВОЛА, ЗАБРАНА, 
УПОЗОРЕЊА, 
ПРАВИЛА 
ПОНАШАЊА И 
ОБАВЕЗА 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 
 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
МИШЉЕЊА 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
КОЛИЧИНЕ, 
БРОЈЕВА И ЦЕНА 
 
 

– разуме једноставнија питања која се односе на 
оријентацију/положај предмета и бића у простору и 
правацкретања и одговоринањих; 
– затражи и разумеобавештења о оријентацији/ 
положају предмета ибића у простору и правцу 
кретања; 
– опишеправацкретања и просторне односе 
једноставним, везанимисказима; 
– разумеједноставнијезабране, правилапонашања, 
своје и туђеобавезе и реагујенањих; 
– размени једноставније информације које се односе 
на забране и правилапонашања у школи и 
најавномместу, као и насвоје и туђеобавезе; 
– саопштиправилапонашања, забране и листусвојих 
и туђихобавеза 
користећиодговарајућајезичкасредства; 
– разуме једноставније изразе који се односе на 
поседовање и припадност; 
– формулише једноставније исказе који се односе на 
поседовање и припадност; 
– пита и кажештанекоима/нема и чијејенешто; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
изражавање допадања и недопадања и реагује 
нањих; 
– изрази допадање и недопадање узједноставно 
образложење; 
– разум једноставније исказе којима се тражи 
мишљење и реагује на 
њих; 
– изражавамишљење, слагање/неслагање и даје 
кратко образложење; 
– разуме једноставније изразе који се односе на 
количину и цену; 
– пита и саопштиколиконечегаима/нема, користећи 
једноставнија језичкасредства; 
– пита/каже/израчунаколиконештокошта 

Наставник: Тајана Булајић 
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2.3. Ликовна култура 

Разред: 6. 
Недељни и годишњи фонд часова: 1, 36 
Циљ: учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме, кроз практични рад оспособљава за комуникацију и да изграђује 
позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.  

Назив теме Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања Начин провере остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

БОЈА 
 
 
 
 
 
 
 
КОМУНИКАЦИЈ
А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕКСТУРА 
 
 
 
 
 
УОБРАЗИЉА 

Боја, комуникација , 
простор, текстура, 
уобразиља  

Примена боја (технике 
и средства: акварел, 
темпера, мозаик, 
витраж, апликативни 
програми...; изражајна 
својства боја у 
керамици, скулптури, 
графици, таписерији, 
дизајну одеће и обуће, 
индустријском 
дизајну...; примена у 
свакодневном животу 
ученика). 

Комуникативна улога 
уметности (теме, 
мотиви и поруке у 
визуелним 
уметностима; улога 
уметности у 
свакодневном животу). 

Текстура (врсте 
текстура – тактилна и 

– користи одабране 
информације као подстицај за 
стваралачки рад;– прави 
разноврсне текстуре на 
подлогама, облицима или у 
апликативном програму;– 
користи изражајна својства 
боја у ликовном раду и 
свакодневном животу;– 
обликује, самостално, или у 
сарадњи са другима, 
употребне предмете од 
материјала за рециклажу; 

– изрази своје замисли и 
позитивне поруке одабраном 
ликовном техником;– опише 
свој рад, естетски доживљај 
простора, дизајна и 
уметничких дела; 

– идентификује теме у 
одабраним уметничким 
делима и циљеве 
једноставних 

 визуелних порука; 

-вредновањем достизања 
исхода и продуката учења 
праћењем рада сваког 
ученика 
-указивање на залагање, 
самоиницијативност, 
маштовитост, 
креативност, тачност 
уредност.... 
 

Провера остварености 
исхода за све области:  
 
Облици: Фронтални 
индивидуални, рад у 
паровима или групни рад 
Методе: Излагање, монолог, 
дијалог 
Средства: Свеска, уџбеник, 
прибор за цртачке, 
сликарске, вајарске и 
графичке технике, рачунар , 
мас- медији.... 

 
Активности ученика: 
саставља, цртежом исказује 
знање, тумачи урађено, 
размењује искуства, изводи 
вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја 
решења, открива, прави 
моделе, практично ради 
задатке 
 
Активности наставника: 
разговара,  указује,  уважава 
труд, координира, наводи, 
вреднује формативно 

1. компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљивост 
и оријентација 
ка 
предузеништву 
8. рад са 
подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
 

- 
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ПРОСТОР 

визуелна; текстуре у 
природи и уметничким 
делима, материјали и 
текстура, облик и 
текстура, линија и 
текстура, ритам и 
текстура). 

Стваралачка уобразиља 
(стварност и машта, 
значај маште; 
разноврсне 
информације као 
подстицај за стварање 
– снови, бајке, митови, 
легенде...). Амбијент 
(елементи који чине 
амбијент – дизајн 
ентеријера, атмосфера, 
корисници; утицај 
амбијента на 
расположење, 
активност и учење; 
обликовање школског 
простора; поставка 
изложбе). 

– повезује карактеристичан 
експонат и одговарајући 
музеј; 

– разматра са другима шта и 
како је учио и где та знања 
може применити. 

 

 

(процена знања током 
савладавања наставног 
програма  и стицања знања о 
међупредметним 
компетенцијама) и 
сумативно ( на крају целине), 
усмено, прати  реализацију 
задатака, посматра, бележи, 
вреднује водећи рачуна о 
индивидуалности ученика, 
оригиналности и 
маштовитости .... 
 
Исходи су искази о томе шта 
ученици умеју да ураде на 
основу знања која су стекли 
учећи предмет Ликовна 
култура... 
Представљају опис 
интегрисаних знања, 
вештина, ставова и 
вредности ученика у четири  
наставне теме:  
 

 Наставница: Тања Перуновић 

2.4. Музичка култура 

Разред: Шести 
Годишњи фонд часова 36 
Недељни и годишњи фонд часова:  1/36 
Циљ:учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, формира естетску 
перцепцију и музички укус, као и одговоран однос  према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 
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Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ЧОВЕК И 
МУЗИКА 

 

 

 

 

 
 
 

МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ 

световна музика, 
византијско и 
грегоријанско 
појање; вокална, 
инструментална и 

вокално-
инструментална 
музика; 

 

 

музички 
инструменти. 

 

 

 

 

 

 

 

духовна музика, 

У оквиру области/теме ученик 
ће бити у стању да:уочи основне 
карактеристике музичког 
стваралаштва у средњем веку и 
ренесанси; 

– опише улогу музике у 
средњовековној Србији;– уочи 
разлике између духовних и 
световних вокалних 
композиција средњег века и 
ренесансе; 

одреди врсту музичког 
инструмента са диркама по 
изгледу и звуку; 

– опише разлику у начину 
добијања звука код 
иснтрумената са диркама; 

– препозна инструмент или 
групу према врсти композиције 
у оквиру  датог музичког стила; 
идентификује репрезентативне 
музичке примере најзначајнијих 
представника средњег века и 
ренесансе; 

– уочи сличности и разлике 
између православне и 

У нaчину рeaлизaциje oвих 
садржаја увeк треба кренути 
oд музичкoг дeлa, слушaњa 
или извoђeњa. Процес 
учења базира се на 
перцепцији 
најупечатљивијих музичких 
примера (за слушање или 
извођење музике), који 
имају задатак да активирају 
свесну активност, 
фокусирају пажњу ученика, 
иницирају процес мишљења 
и креирају одговарајући 
сазнајно-емоционални 
доживљај.Рад у групама и 
радионицама је користан у 
комбинацији са осталим 
начинима рада, поготово 
када постоји изазов 
значајнијег (нпр. емотивног) 
експонирања ученика, као 
вид премошћавања 
стидљивости или 
анксиозности. 

 

 

Битни фактори за 
праћење музичког 
развоја и 
оцењивање сваког 
ученика су њeгoво 
знање, рaд, степен 
ангажованости, 
кооперативност, 
интeрeсoвaњe, стaв, 
умeшнoст и 
крeaтивнoст, али и 
напредовање у 
односу на претходна  
постигнућа и 
критеријум за 
процес праћења и 
процењивања је 
начин ученичке 
партиципације у 
музичком догађају, 
односно да ли је у 
стању да прати 
музичко дело при 
слушању и , да ли и 
како изводи и ствара 
музику користећи 
постојеће знање, 
постигнућа ученика 
се могу оценити 
усменом провером, 

Естетичка 
компетенција 

Комуникација, 

Сарадња, 

Компетенција за 
целоживотно 
учење, 

Рад с подацима и 
информацијама, 

Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву, 

Дигитална 
компетенција 

 

 

 

 

 

MK 1.1.1. 
1.1.2. 

2.1.1. 
2.1.2.2.1.3. 
1.2.1. 1.2.2. 
1.2.3. 2.2.1. 
2.2.3. 1.3.1. 
1.3.2.  3.3.1. 

1.4.1. 1.4.2. 
1.4.3. 3.4.1. 

3.4.3. 
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МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

 

 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВ
О 

 

литургија, тропар 

 

 

 

 

 

народна музичка 
традиција,вишегла
сје, 

 

  

Oрфoв  
инструмeнтaриj 

 

 

 

(римо)католичке духовне 
музике; 

– идентификује елементе 
средњовековне музике као 
инспирацију у музици 
савременог доба;изводи 
музичке примере користећи 
глас, покрет и традиционалне и/ 
или електронске инструменте, 
сaмoстaлнo и у групи; 

– примењује правилну технику 
певања; 

– примењује различита средства 
изражајног певања и свирања у 
зависности од врсте, намене и 
карактера композиције;– 
користи музичке обрасце у 
осмишљавању музичких целина 
кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

– комуницира у групи 
импрoвизуjући мање музичке 
целине глaсoм, инструмeнтом 
или пoкрeтом; 

 

 

краћим писаним 
проверама (до 15 
минута) и проценом 
практичног рада и 
стваралачког 
ангажовања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник: Дубравка Буркерт 

2.5. Историја 
Разред: 6 
Недељни и годишњи фонд часова:2/72 
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Циљ:  учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање 
савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историј- ском 
наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметн
е компетенције Стандарди 

постигнућа 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 
 
ЕВРОПА, 
СРЕДОЗЕМЉЕ 
И СРПСКЕ 
ЗЕМЉЕ У 
РАНОМ 
СРЕДЊЕМ 
ВЕКУ 
 
ЕВРОПА, 
СРЕДОЗЕМЉЕ 
И СРПСКЕ 
ЗЕМЉЕ У 
ПОЗНОМ 
СРЕДЊЕМ 
ВЕКУ 
 
ЕВРОПА, СВЕТ 
И 
СРПСКЕ 
ЗЕМЉЕ У 
РАНОМ 
НОВОМ ВЕКУ 
(Прединдустри
јско доба) 
 
 

феудализам, 
прединдустријск
о доба, 
монархија, 
градска комуна, 
Црква, религија, 
хуманизам и 
ренесан- 
са, географска 
открића, научна 
открића и 
технички 
проналасци, 
сеобе, 
прожимање 
цивилизација, 
индивидуални и 
колективни 
идентитети. 

– образложи узроке и 
последице историјских 
догађаја на конкретним 
примерима; 
– пореди историјске појаве; 
– наведе најзначајније 
последице настанка и развоја 
држава у Европи и 
Средоземљу у средњем и 
раном новом веку; 
– на основу датих примера, 
изводи закључак о 
повезаности националне 
историје са регионалном и 
европском (на плану 
политике,економских 
прилика, друштвених и 
културних појава); 
– сагледа значај и улогу 
истакнутих личности у датом 
историјском контексту; 
– приказује на историјској 
карти динамику различитих 
историјских појава и промена; 
– на историјској карти лоцира 
правце миграција и простор 
насељен Србима и њиховим 
суседима у средњем и раном 
новом веку; 
– идентификује разлике 
између типова државног 

Ученици у шести разред улазе са 
знањем о основним историјским 
појмовима, са одређеним животним 
искуствима и уобличеним ставовима и 
на томе треба пажљиво градити нова 
знања, вештине, ставове и вредности. 
Наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за 
сваку тему, уважавајући циљ учења 
предмета и дефинисане исходе. 
Редослед исхода не исказује њихову 
важност јер су сви од значаја за 
постизање циља предмета. Између 
исхода постоји повезаност и 
остваривање једног исхода доприноси 
остваривању других исхода. Многи од 
исхода су процесни и представљају 
резултат кумулативног дејства 
образовно-васпитног рада, током дужег 
временског периода и обраде 
различитих садржаја. Битно је 
искористити велике могућности које 
Историја као наративни предмет пружа 
у подстицању ученичке радозналости, 
која је у основи сваког сазнања. 
Наставни садржаји треба да  буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да 
би оптеретили памћење ученика, већ да 
би им историјски догађаји, појаве и 
процеси били предочени јасно, 

Праћење 
напредовања 
започиње 
иницијалном 
проценом ни- 
воа на коме се 
ученик налази и у 
односу на шта ће 
се процењи- 
вати његов даљи 
рад. Свака 
активност је добра 
прилика за проце- 
ну напредовања и 
давање повратне 
информације, а 
ученике треба 
 
оспособљавати и 
охрабривати да 
процењују 
сопствени 
напредак 
у остваривању 
исхода предмета, 
као и напредак 
других ученика. 
Сваки наставни 
час и свака 
активност ученика 
су, у том смислу, 

1. компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљивос
т и 
оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са 
подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 

(„Службени 
гласник РС”, 
бр. 88/17, 
27/18 – 
 
др. закон и 
10/19) 
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уређења у периоду средњег и 
раног новог века; 
– изводи закључак о значају 
српске средњовековне 
државности и издваја 
најистакнутије владарске 
породице; 
– пореди положај и начин 
живота жена и муш 
вотних доби, припадника 
постојећих друштвених 
слојева, у средњем и раном 
новом веку; 
– разликује основна обележја 
и идентификује најзначајније 
последице настанка и 
ширења различитих верских 
учења у средњем и раном 
новом веку; 
– на понуђеним примерима, 
разликује легенде и митове 
од историјских чињеница, као 
и историјске од легендарних 
личности; 
– образлаже најважније 
последице научно-техничких 
открића у периоду средњег и 
раног новог века; 
– идентификује основне 
одлике и промене у начину 
производње у средњем и 
раном новом веку; 
– илуструје примерима значај 
прожимања различитих 
цивилизација; 
– разликује споменике 
различитих епоха, са 

детаљно, живо и динамично. Посебно 
место у настави Историје имају питања, 
како она која поставља наставник 
ученицима, тако и она која долазе од 
ученика, подстакнута оним што су чули 
у учионици или што су сазнали ван ње 
користећи различите изворе 
информација. Добро осмишљена 
питања наставника имају подстицајну 
функцију за развој историјског 
мишљења и критичке свести. У 
зависности од  циља који наставник 
жели да оствари, питања могу имати 
различите функције, као што су: 
фокусирање пажње на неки садржај 
или аспект, подстицање поређења, 
трагање за појашњењем. 
Учење историје би требало да помогне 
ученицима у стварању што јасније 
представе не само о томе „како је 
уистину било”, већ и зашто се нешто 
десило и какве су последице из тога 
проистекле. Да би схватио догађаје из 
прошлости, ученик треба да их „оживи у 
свом уму”, у чему велику помоћ може 
пружити употреба различитих 
историјских текстова, карата и других 
извора историјских података 
(документарни и играни видео и 
дигитални материјали, музејски 
експонати, илустрације), обилажење 
културно-историјских споменика и 
посете установама културе. Коришћење 
историјских карата изузетно је важно 
јер омогућава ученицима да на 
очигледан и сликовит начин доживе 
простор на коме се неки од догађаја 

прилика за 
регистровање 
напретка ученика 
и упућивање на 
даље активности. 
У настави 
оријентисаној на 
достизање исхода 
вреднују се и 
процес и продукти 
учења. У 
вредновању 
наученог, поред 
усменог 
испитивања, 
користе се и 
тестови знања. У 
формативном 
оцењива- 
њу се користе 
различити 
инструменти, а 
избор зависи од 
врсте активности 
која се вреднује. 
Вредновање 
активности, 
нарочито ако 
је тимски рад у 
питању, може се 
обавити са групом 
тако да се од 
сваког члана 
тражи мишљење о 
сопственом раду и 
о раду сваког 
члана понаособ 
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посебним освртом на оне у 
локалној средини; 
– илуструје примерима 
важност утицаја политичких, 
привредних, научних и 
културних тековина средњег и 
раног новог века у 
савременом 
друштву; 
– користећи ИКТ, самостално 
или у групи, презентује 
резултате елементарног 
истраживања заснованог на 
коришћењу одабраних 
историјских извора и 
литературе; 
– повеже визуелне и 
текстуалне информације са 
одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, 
културни); 
– учествује у организовању и 
спровођењу заједничких 
школских активности везаних 
за развој културе сећања. 

одвијао, помажући им да кроз време 
прате промене на одређеном простору. 
Треба искористити и утицај наставе 
Историје на развијање језичке и 
говорне културе (вештине 
беседништва), јер историјски садржаји 
богате и оплемењују језички фонд 
ученика. Неопходно је имати у виду и 
интегративну функцију Историје, која у 
образовном систему, где су знања 
подељена по наставним предметима, 
помаже ученицима да постигну 
целовито схватање о повезаностии 
условљености географских, економских 
и културних услова живота човека. 
Пожељно је избегавати фрагментарно и 
изоловано учење историјских чињеница 
јер оно има најкраће трајање у 
памћењу и најслабији трансфер у 
стицању других знања и вештина. У 
настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности. Одређене теме, 
по могућности, треба реализовати са 
одговарајућим садржајима из сродних 
предмета, а посебну пажњу треба 
посветити оспособљавању ученика за 
ефикасно коришћење информационо-
комуникационих технологија (употреба 
интернета, прављење презентација, 
коришћење дигиталних аудио-
визуелних материјала и израда 
реферата). 

(тзв. вршњачко 
оцењивање). 

Наставник: Предраг Хромиш 
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2.6. Географија 

Разред: 6 

Недељни и годишњи фонд часова: 2  72 

Циљ: Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, 
економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ДРУШТВО И 
ГЕОГРАФИЈА 
 
ГЕОГРАФСКА 
КАРТА 
 
СТАНОВНИШТВО 
 
НАСЕЉА 
 
ПРИВРЕДА 
 
ДРЖАВА И 
ИНТЕГРАЦИОНИ 
ПРОЦЕСИ 
 
ГЕОГРАФИЈА 
ЕВРОПЕ 

географска 
карта,  
 
становништво,  
 
насеља,  
 
привреда,  
 
држава, 
 
 регије,  
 
Европа. 

– успоставља везе између физичко-
географских и друштвено-географских 
објеката, појава и процеса; 
– одређује математичко географски положај 
на Земљи; 
– анализира, чита и тумачи општегеографске и 
тематске карте; 
– оријентише се у простору користећи компас, 
географску карту и сателитске навигационе 
системе; 
– доводи у везу размештај светског 
становништва са природним 
карактеристикама простора; 
– анализира компоненте популацоне 
динамике и њихов утицај на формирање 
укупних демографских потенцијала на 
примерима Србије, Европе и света; 
– анализира различита обележја светског 
становништва и развија свест о солидарности 
између припадника различитих социјалних, 
етничких и културних група; 
– анализира географски положај насеља; 
– објашњава континуиране процесе у развоју 
насеља и даје примере у Србији, Европи и 
свету; 
– доводи у везу типове насеља и урбане и 

Дати садржаји су 
препоручени и 
распоређени у седам 
тематских целина: 
Друштво и географија, 
Географска карта, 
Становништво, 
Насеља, Привреда, 
Држава и 
интеграциони процеси 
и 
Географија Европе. 

Оцењивање је 
саставни део 
процеса наставе 
и учења којим 
се обезбеђује 
стално праћење 
и процењивање 
резултата 
постигнућа 
ученика, а у 
складу са 
Правилником о 
оцењивању 
ученика 
у основном 
образовању и 
васпитању. 
Праћење и 
вредновање 
ученика 
започиње 
иницијалном 
проценом нивоа 
знања на коме се 
ученик налази. 
Свака активност 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 
Комуникација 
 
Рад са подацима 
и 
Информацијама 
 
Дигитална 
Компетенција 
 
Решавање 
Проблема 
 
Сарадња 
 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 
Одговоран однос 
према здрављу 

Службени 
гласник РС 
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руралне процесе са структурама 
становништва, миграцијама, економским и 
глобалним појавама и процесима; 
– уз помоћ географске карте анализира утицај 
природних и друштвених фактора на развој и 
размештај привредних делатности; 
– доводи у везу размештај привредних 
објеката и квалитет животне средине; 
– вреднује алтернативе за одрживи развој у 
својој локалној средини, Србији, Европи и 
свету; 
– објасни политичко-географску структуру 
државе; 
– представи процесе који су довели до 
формирања савремене политичко-географске 
карте света; 
– објасни како се издвајају географске регије; 
– илуструје уз помоћ карте најважније 
географске објекте, појаве и процесе на 
простору Европе. 

на часу служи за 
континуирану 
процену 
напредовања 
ученика. 
Неопходно је 
ученике стално 
оспособљавати 
за процену 
сопственог 
напредка у 
остваривању 
исхода 
предмета 

Наставник: Срђан Радојчић 

 

2.7. Физика 

Разред: Шести 
Недељни и годишњи фонд часова: 2, 72 
Циљ: Упознавање природних појава и основних природних закона, стицање основне научне писмености, препознавање физичких појава у свакоднебном 
животу и примена физичких закона у свакодневном животу и раду.  
Задаци: развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања; развијање 
логичког и апстрактног мишљења; развијање функционалне писмености; развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи; 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 
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Увод у физику - Материја 
- Супстанција 
- Истраживање 
- Експеримент 
- Лабораторија 

Ученик/ца ће стећи 
појам о начину како 
физика истражује 
природу 
Ученик/ца ће знати да 
разликује појмове 
физичких тела од 
супстанција од којих се 
састоје тела. 

Облици: фронтални,рад у 
паровима,комбиновани  
Методе: Вербалне методе, 
демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка, теразије, 
мензуре,динамометри 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи урађено, 
поставља питања, доноси закључке 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
активности,  даје упуства, демонстрира. 

Усмено. Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 Дигиталне 
компетенције 
Математичка 
писменост и 
основне 
компетенције у 
науци и 
технологији 

1.4.2 
 

Кретање - Кретање 
- Праволинијско и 
криволинијско 
- Пређени пут 
- Брзина 
- Мерна јединица 
за брзину 
- Равномерно и 
променљиво 
кретање 
- Средња брзина 
 

Ученик/ца ће знати врсте 
кретања и описиваће их 
помоћу појмова и 
физичких величина 
Ученик/ца ће знати 
математичку зависност 
брзине и умети да је 
израчуна 
Ученик/ца ће знати да 
користи јединицу за 
брзину у SI систему: m/s  
Ученик/ца ће умети  да 
измери и израчуна 
сталнубрзину 
Ученик/ца ће знати да 
користи јединице SI 
система набројаних 
физичких величина (m,s, 
...) 

Облици: индивидуални, фронтални,рад у 
паровима, комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на тексту, 
писани радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листићи 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи урађено, 
размењује искуства, изводи вежбе према 
добијеним захтевима, тумачи своја 
решења, употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, саставља, 
записује, слуша, разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у активности,  даје 
упуства, 
демонстрира, усмерава,  организује, 
објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  мотивише,  п
омаже у раду,  вреднује, 

Усмено, 
писмено. 

Математичка 
писменост и 
основне 
компетенције у 
науци и 
технологији  
Компетенција за 
целоживотно 
учење 
Дигитална 
компетенција 
Инерперсоналне 
компетенције 

1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3; 1.4.4  
 
2.2.1, 
2.2.2;2.4.1; 
2.6.1, 2.6.2, 
2.6.3; 2.7.1 
 
 
3.2.1;3.4.1; 
3.7.1, 3.7.2 
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Сила - Узајамно 
деловање тела 
(интеракција) 
- Сила трења 
- Сила отпора 
средине 
- Сила 
еластичности 
- Деформације 
- Гравитациона 
сила 
- Електрична сила 
- Магнетна сила 
- Јединица: њутн 
- Динамометар 

Ученик/ца ће знати на 
основу појма узајамног 
деловања тела 
(одбијања, привлачења, 
деформација, промене 
кретања) да схвати силу 
као меру узајамног 
деловања тела.  
Ученик/ ца ће знати да 
користи јединицу силе у 
SI систему:N 
Ученик/ца ће знати да је 
сила векторска величина 

Облици: индивидуални, фронтални,рад у 
паровима,комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на тексту, 
писани радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листићи,комплет динамометара 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи урађено, 
размењује искуства, изводи вежбе према 
добијеним захтевима, тумачи своја 
решења, употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, саставља, 
записује, слуша, разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у активности,  даје 
упуства, 
демонстрира, усмерава,  организује, 
објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  мотивише,  п
омаже у раду,  вреднује, 

Усмено, 
писмено. 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 Дигиталне 
компетенције 
Математичка 
писменост и 
основне 
компетенције у 
науци и 
технологији 

 

1.1.1, 1.1.2  
 
2.1.1, 2.1.2; 
2.4.1, 2.4.3; 
2.6.1, 
2.6.2, 2.6.3; 
2.7.1 

3.7.1, 3.7.2 

Мерење - Директно, 
индиректно 
- Физичке 
величине: 
основне, изведене 
-Инструменти за 
мерење  
- Мензура 

Ученик/ца ће знати које 
су основне физичке 
величине и њихове 
мерне јединице 
Ученик/ца ће знати да 
повеже физичке 
величине са 
одговарајућим мерним 
јединицама 
Ученик/ца ће овладати 
мерењем следећих 
физичких величина: 
дужине, времена и 
запремине 
Ученик/ца ће умети да 

Облици: индивидуални, фронтални,рад у 
паровима,комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на тексту, 
писани радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листићи 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи урађено, 
размењује искуства, изводи вежбе према 
добијеним захтевима, тумачи своја 
решења, употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, саставља, 
записује, слуша, разговар 
Активности наставника: 

Усмено, 
писмено. 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 Дигиталне 
компетенције 
Математичка 
писменост и 
основне 
компетенције у 
науци и 
технологији 
Интерперсоналн
е и грађанске 
компетенције 
 

1.4.1,1.4.2,1.
4.3,1.4.5,1.4.
6; 1.7.1, 
1.7.2  
 
2.4.1, 2.4.2, 
2.4.3, 2.4.4; 
2.7.3 

3.4.1, 
3.4.3;3.7.1, 
3.7.2 
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рукује мерилима и 
инструментима за 
мерење одговарајућих 
физичких величина 
лењиром, мерном 
траком, нонијусом, 
хронометром, мензуром 

Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у активности,  даје 
упуства, 
демонстрира, усмерава,  организује, 
објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  мотивише,  п
омаже у раду,  вреднује, 

Маса и густина - Инерција 
- Њутнов закон 
инерције 
- Маса 
- Килограм 
- Вага (теразије) 
- Тежина 
- Јачина 
гравитационог 
поља 
- Густина 
- kg/m3 
- g/cm3 

- Аерометар 

Ученик/ца ће имати 
представу о маси као 
карактеристици физичког 
тела при узајамном 
деловању тела, да зна да 
се маса тела мери вагом 
и да је адитивна 
величина 
Ученик/ца ће умети  да 
помоћу дефиниционих 
формула израчуна 
бројне вредности 
густине. 
Ученик/ца ће умети да 
одреди густину чврстих 
тела и течности 
мерењем масе и 
запремине. 
Ученик/ца ће знати 
јединице мере масе и 
густинеу SI систему: kg, 
kg/m3 

Облици: индивидуални, фронтални, 
 Методе:Вербалне методе,  рад на тексту, 
писани радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листић 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи урађено, , 
изводи вежбе према добијеним захтевима, 
тумачи своја решења, употребљава, 
показује, сарађује, поставља питања, 
доноси закључке, саставља, записује,  
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  вреднује,,  даје 
упуства, демонстрира, усмерава,  
објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  мотивише,  п
омаже у раду,  

Усмено, 
писмено. 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 Дигиталне 
компетенције 
Математичка 
писменост и 
основне 
компетенције у 
науци и 
технологији 
Интерперсоналн
е и грађанске 
компетенције 
 

1.1.1, 1.1.2  
 
2.1.1, 2.1.2; 
2.4.1, 2.4.3; 
2.6.1, 2.6.2, 
2.6.3; 2.7.1 

3.7.1, 3.7.2 

Притисак - Притисак 
- Паскал: Pa 
- Хидростатички 
притисак 
- Хидростатички 
парадокс 
- Спојени судови 
- Атмосферски 

Ученик/ца ће умети да 
одреди притисак чврстих 
тела мерењем и 
израчунавањем 
Ученик/ца ће умети да 
користи јединицу 
притиска у SI систему: Pa  
Ученик/ ца ће схватати 

Облици: индивидуални, фронтални,рад у 
паровима,комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на тексту, 
писани радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листићи, спојени судови, барометар, 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи урађено, 

Усмено, 
писмено. 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 Дигиталне 
компетенције 
Математичка 
писменост и 
основне 

1.1.3; 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3 

2.1.1, 2.1.5, 
2.1.6;2.4.1, 
2.4.3; 2.6.1 

3.1.3, 3.1.4 
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притисак 
- Барометар 
- Манометар 
- Паскалов закон 
- Хидрауличне 
машине 
 

принцип преношења 
притиска у течностима и 
гасовима 
Ученик/ца ће разумети 
Паскалов закон 
Ученик/ца ће разумети 
атмосферски притисак. 

размењује искуства, изводи вежбе према 
добијеним захтевима, тумачи своја 
решења, употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, саставља, 
записује, слуша, разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у активности,  даје 
упуства, 
демонстрира, усмерава,  организује, 
објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  мотивише,  п
омаже у раду,  вреднује, 

компетенције у 
науци и 
технологији 
Интерперсоналн
е и грађанске 
компетенције 
 

Наставник: Александар Војиновић 

2.8. Математика 

Разред: шести разред 
Недељни и годишњи фонд часова: 4 часа недељно и 144 часова годишње 
Циљ: Циљ учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, 
позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 
решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметн
е компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

 
 
 
ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 
 
 
 
 
 
 
 

Скуп целих бројева (Z). 
Супротан број. 
Апсолутна вредност 
целог броја. Приказ 
целих бројева на 
бројевној правој. 
Упоређивање целих 
бројева. Основне 
рачунске операције у 
скупу Z и њихова 
својства. Изрази са 

– прочита, запише, упореди и 
представи на бројевној правој 
целе и рационалне бројеве 
(записане у облику разломка или у 
децималном запису); – одреди 
супротан број, апсолутну вредност 
и реципрочну вредност 
рационалног броја; – израчуна 
вредност једноставнијег бројевног 
израза и реши једноставну 
линеарну једначину и неједначину 

Цели бројеви – 
проширивање скупа 
природних бројева са 
нулом, настаје скуп целих 
бројева (скуп допуњен 
негативним целим 
бројевима). Супротни 
бројеви и апсолутна 
вредност, представљање 
на бројевној прави. Како 
генришемо позитиван део 

Саставни део процеса 
развоја математичких 
знања у свим фазама 
наставе је и праћење 
и процењивање 
степена остварености 
исхода, које треба да 
обезбеди што 
поузданије 
сагледавање развоја 
и напредовања 

1 Компетенције 
за учење 
2.Естетичка 
компетенција 
3. Комуникација 
4. Одговоран 
однос према 
околини 
5. Рад с 
подацима и 
информацијама 

Стандарди су 
објављени на 
сајту Завода 
за 
вредновање 
квалитета 
образовања и 
васпитања. 
Национални 
просветни 
савет донео 
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РАЦИОНАЛНИ 
БРОЈЕВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРОУГАО 
 
 
 
 

целим бројевима. 
 
Први део Скуп 
рационалних бројева. 
Супротан број. 
Апсолутна вредност 
рационалног броја. 
Приказ рационалних 
бројева на бројевној 
правој. Упоређивање 
рационалних бројева. 
Основне рачунске 
операције у скупу Q и 
њихова својства. 
Изрази са рационалним 
бројевима. Једначине и 
неједначине: ax + b = c; 
ax + b ≤ c; ax + b < c; ax + 
b ≥ c; ax + b > c ( a, b, c Î 
Q, а ≠ 0). Други део 
Координатни систем. 
Приказ података у 
координатном систему. 
Приказ зависности 
међу величинама. 
Размере, пропорције и 
проценти. Директна 
пропорционалност. 
Обрнута 
пропорционалност. 
 
Први део Појам 
троугла. Обим троугла. 
Једнакокраки и 
једнакостранични 
троуглови. Висина 
троугла. Углови троугла. 

у скупу рационалних бројева; – 
реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну 
једначину или неједначину; – 
примени пропорцију и проценат у 
реалним ситуацијама; – прикаже 
податке и зависност између две 
величине у координатном систему 
(стубичасти, тачкасти и линијски 
дијаграм); – тумачи податке 
приказане табелом и графички; – 
класификује троуглове односно 
четвороуглове на основу њихових 
својстава; – конструише углове од 
90° и 60° и користи њихове делове 
за конструкције других углова; – 
уочи одговарајуће елементе 
подударних троуглова; – утврди да 
ли су два троугла подударна на 
основу ставова подударности; – 
конструише троугао, паралелограм 
и трапез на основу задатих 
елемената (странице и углови 
троуглова и четвороуглова и 
дијагонала четвороугла); – 
примени својства троуглова и 
четвороуглова у једноставнијим 
проблемским задацима; – сабира 
и одузима векторе и користи их у 
реалним ситуацијама; – одреди 
центар описане и уписане 
кружнице троугла; – примењује 
особине централне и осне 
симетрије и транслације у 
једноставнијим задацима; – 
израчуна површину троугла и 

осе, негативне бројеве 
генеришемо у супротном 
смеру. Дефинишемо 
сабурање, одузимање, 
множење и дељење.  
 
Рационални бројеви – скуп 
целих бројева 
проширујемо разломцима 
који могу бити позитивни 
и негативни. Рационалне 
бројеве делимо тако што 
множимо реципрочном 
вредношћу. Једначине и 
неједначине. Увести појам 
координатног система као 
уређеног пара који 
одређује положај тачке у 
координатној равни. 
Директна и обрнута 
пропорционалност уз 
приказ зависности 
директне 
пропорционалности у 
координатном систему.  
 
Троугао – затворена 
изломљена линија , а 
обим је збор страница. 
Збир унутрашњих углова 
троугла. Једнакокраки, 
правоугли и 
једнакостранични троугао. 
Наспрам веће странице је 
већи угао и обрнуто. 
Теорема о неједнакости 
троугла. Увести висину 

ученика. Тај процес 
започети 
иницијалном 
проценом нивоа на 
коме се ученик 
налази. Прикупљање 
информација из 
различитих извора 
(свакодневна 
посматрања, 
активност на часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, 
самосталан рад, рад у 
групи, тестови) 
помаже наставнику 
да сагледа постигнућа 
(развој и 
напредовање) 
ученика и степен 
остварености исхода. 
Свака активност је 
добра прилика за 
процену 
напредовања и 
давање повратне 
информације, а 
важно је ученике 
оспособљавати и 
охрабривати да 
процењују сопствени 
напредак у учењу. 

6. Решавање 
проблема 
7. Сарадња 
8. Дигитална 
компетенција 
9. Одговоран 
однос према 
здрављу 

је, 19. 05. 
2009. године, 
Одлуку о 
усвајању 
Образовних 
стандарда за 
крај 
обавезног 
образовања 
(број: 5/2010-
4 ). 
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ЧЕТВОРОУГАО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Збир углова троуглова. 
Врсте троуглова према 
угловима. Однос 
између страница и 
углова троугла. 
Неједнакост троугла. 
Конструкције неких 
углова (60°, 120°, 30°, 
45°, 75°, 135°) Други део 
Основне конструкције 
троуглова. Појам 
подударности и ставови 
подударности. 
Централна симетрија и 
подударност. Осна 
симетрија и 
подударност. Центар 
описане и уписане 
кружнице троугла. 
 
Четвороугао. Углови 
четвороугла. Збир 
углова четвороугла. 
Паралелограм. Особине 
паралелограма. Услови 
да четвороугао буде 
паралелограм. Ромб, 
правоугаоник и 
квадрат. Конструкцијa 
паралелограма. 
Сабирање и одузимање 
вектора. Множење 
вектора бројем. Трапез. 
Особине трапеза. 
Средња линија троугла 
и трапеза. Конструкције 
трапеза. Делтоид. 
 

четвороугла користећи обрасце 
или разложиву једнакост 

троугла. Конструкција 
троуглова. Ставови 
подударности (ССС, СУС, 
УСУ, ССУ). Симетрала 
странице и угла, уписана и 
описана кружница троугла. 
 
Четвороугао – 
паралелограм, квадрат, 
правоугаоник, ромб, 
трапез и делтоид. Све 
особине паралелограма 
примењивати на квадрат, 
правоугаоник и ромб, али 
и да сваки има 
специфичне особине. 
Четвороугао разлажемо на 
два троугла. Конструкције 
четвороуглова. Усмерене 
дужи и вектори и супротни 
вектори, множење броја и 
вектора. Сабирање 
вектора повезати са 
паралелограмом. 
Одузимање увести као 
сабирање вектора при 
чему се један вектор 
сабира са супротним 
вектором другог вектора. 
Трапез је четвороугао који 
има тачно један пар 
паралелних страница. 
Увести појам и особине 
делтоида.  
 
Површине троугла и 
четвороугла – обновити 
јединице за мерење 
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ПОВРШИНА 
ЧЕТВОРОУГЛА 
И ТРОУГЛА 
 
 
 
 
 

Појам површине 
фигуре, површина 
правоугаоника и 
квадрата. Једнакост 
површина подударних 
фигура. Површина 
паралелограма, 
троугла, трапеза. 
Површина четвороугла 
с нормалним 
дијагоналама. 

површине. Од формуле за 
површину правоугаоника, 
изводе се за 
паралелограм, троугао и 
трапез. Обрадити 
израчунавање 
четвороуглова са 
нормалним дијагоналама: 
квадрат, ромб и делтоид. 
Рачунање површина 
фигура у координатном 
систему.  

Наставник: Јелена Шкундрић 

2.9. Биологија 

Разред: 6 

Недељни и годишњи фонд часова:72 часа годишње и 2 часа недељно 

Циљ: Циљ наставе биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса развије одговоран однос 
према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ 
КАО ОСНОВА 
ЖИВОТА 

Грађа живих бића – 
спољашња и 
унутрашња. Грађа 
људског тела: 
хијерархијски низ од 
организма до ћелије. 
Једноћелијски 
организми – бактерија, 
амеба, ћелија квасца. 
Удруживање ћелија у 
колоније. Вишећелијски 

упореди грађу животиња, 
биљака и бактерија на 
нивоу ћелије и нивоу 
организма; повеже грађу и 
животне процесе на нивоу 
ћелије и нивоу организма; 
одреди положај органа 
човека и њихову улогу; 
цртежом или моделом 
прикаже основне 
елементе грађе ћелије 

У остваривању наставе потребно је 
подстицати радозналост, 
аргументовање, креативност, 
рефлексивност, истрајност, 
одговорност, аутономно мишљење, 
сарадњу, једнакост међу половима. 
Препоручује се максимално 
коришћење ИКТ решења јер се могу 
превазићи материјална, просторна и 
друга ограничења платформе за 
групни рад нпр. Pbworks, платформа 

Учествовање у 
разговору, 
прикупљање 
информација 
из различитих 
извора, 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, 
учествовање у 

Компетенција за 
учење 

Рад са подацима и 
информацијама 

Комуникација 

Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 

 
БИ.1.1.3.  
БИ.1.1.4. 
БИ.1.2.1.  
БИ.1.2.2. 
БИ.1.2.3. 
БИ.1.2.4. 
БИ.1.2.5. 
БИ.1.2.6 
БИ.1.2.7. 
БИ.1.6.1.  
БИ.1.6.2. 
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организми – одабрани 
примери гљива, биљака 
и животиња. Основне 
животне функције на 
нивоу организма: 
исхрана, дисање, 
транспорт и 
елиминација штетних 
супстанци, 
размножавање. Разлике 
у грађи биљака, гљива и 
животиња и начину 
функционисања, као и 
сличности и разлике у 
обављању основних 
животних процеса. 
Откриће ћелије и 
микроскопа. Основна 
грађа ћелије (мембрана, 
цитоплазма, једро, 
митохондрије, 
хлоропласти). Разлика 
између бактеријске, и 
биљне и животињске 
ћелије. Ћелијско 
дисање, стварање 
енергије, основне 
чињенице о 
фотосинтези 

једноћелијских и 
вишећелијских 
организама; користи 
лабораторијски прибор и 
школски микроскоп за 
израду и посматрање 
готових и самостално 
израђених препарата; 
хумано поступа према 
организмима које 
истражује; користи ИКТ и 
другу опрему у 
истраживању, обради 
података и приказу 
резултата; табеларно и 
графички представи 
прикупљене податке и 
изведе одговарајуће 
закључке; разматра, у 
групи, шта и како учи и где 
та знања може да 
примени 

Moodle, сарадња у „облаку” као Гугл, 
Офис 365...; за јавне презентације 
могу се користити веб решења нпр. 
креирање сајтова, блогова – Weebly, 
Wordpress...; 
рачунарске симулације као нпр. 
https://phet.colorado.edu/sr/ и 
апликације за андроид уређаје; 
домаћи и међународни сајтови и 
портали, нпр. www.cpn.rs, 
www.scientix.eu, www.go-lab-
project.eu, www. 
scienceinschool.org, www.science-on-
stage.eu и други). 
Достизање исхода је могуће кроз 
различите вежбе и практичне 
активности ученика као нпр. израда 
плаката (људско тело, упоредни 
преглед спољашње грађе: човек, 
један кичмењак, један бескичмењак, 
биљка, гљива), квиз (нпр. Чији су 
зуби?), мерење пулса при мировању и 
физичкој активности, испитивање тока 
воде кроз биљку, дисековање цвета, 
размножавање биљака семеном и 
пелцером, микроскопирање ћелија 
квасца/ инфузоријума/ самостално 
направљених препарата, употреба 
едукативних филмова (нпр. Живот у 
капи воде) итд. 

разговору и 
дискусији, рад 
у групи, рад у 
пару, пројекти, 
ПП 
презентације, 
есејско 
излагање 

Естетичка 
компетенција 

Решавање 
проблема 

Сарадња 

Дигитална 
компетенција 

Одговоран однос 
према околини 
Одговоран однос 
према здрављу 

БИ.1.6.3.  
БИ.1.6.4. 
 
БИ.2.2.1.  
БИ.2.2.2. 
БИ.2.2.3.  
БИ.2.2.4. 
БИ.2.2.5.  
БИ.2.2.6. 
БИ.2.6.1. 
БИ.2.6.3. 

БИ 3.1.3.  

БИ.3.2.1. 
БИ.3.2.2.  
БИ.3.2.3. 
  

ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 

Популација, станиште, 
екосистем, еколошке 
нише, адаптације, 
живот- 
не форме, трофички 
односи – ланци исхране. 
Абиотички и биотички 

направи разлику између 
животне средине, 
станишта, популације, 
екосистема и еколошке 
нише; размотри односе 
међу члановима једне 
популације, односе 

-мотивисање ученика за учење 
предмета, демонстрација слика са 
презентација и модела, вођење и 
усмеравање тока часа, наставник 
инструкцијама усмерава ученике који 
самостално истражују, структуришу 
чињенице и извлаче закључке; 

Кроз усмене 
одговоре, 
активност на 
часу, 
самосталан 
рад, рад у 
групи, 

Компетенција 
за учење 

 
Рад са 
подацима и 
информацијама 

 

БИ.1.1.2.  
БИ.1.1.5. 
БИ.1.2.5.  
БИ.1.2.7. 
БИ.1.4.1.  
БИ.1.4.2. 
БИ.1.4.6. 
БИ.1.4.8 
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фактори. Значај 
абиотичких и биотичких 
фактора. Антропогени 
фактор и облици 
загађења. 
Угрожавање живих бића 
и њихова заштита. 

између различитих 
популација, као и односе 
имеђу различитих 
популација на конкретним 
примерима; илуструје 
примерима међусобни 
утицај живих бића и 
узајамни однос са 
животном средином; 
повеже узроке 
нарушавања животне 
средине са последицама 
по њу и људско здравље и 
делује личним примером 
у циљу заштите животне 
средине; хумано поступа 
према организмима које 
истражује; користи ИКТ и 
другу опрему у 
истраживању, обради 
података и приказу 
резултата; табеларно и 
графички представи 
прикупљене податке и 
изведе одговарајуће 
закључке; разматра, у 
групи, шта и како учи и где 
та знања може да 
примени. 

оцењивање. Активности ученика: 
слушање, активно укључивање у 
дискусију, повезивање са претходно 
стеченим знањем, извођење 
закључака 

-Знања и искуства ученика стечена у 
претходном разреду, треба 
проширити и надоградити 
појмовима:животна средина, 
популација, екосистем и еколошка 
ниша. 
-Теме се обрађују уз више вежби 
теренског типа. 
-ЗадациИстражи и прикажи могу да 
будупоказатељ у којој мери су 
ученици разумели основне еколошке 
појмове. Истраживање може да 
подразумева познат терен, 
литературу, нтернет. Важно је да се 
обезбеди час за презентовање 
резултата истраживања, као и да 
ученици сами процене квалитет и 
добију повратну информацију од 
наставника. Акценат треба ставити на 
односе рзмножавања када су у 
питању јединке исте популације и 
трофичке односе када су у питању 
јединке различитих популација. 
-Приликом обраде абиотичких 
фактора, не треба инсистирати на 
груписању већ пажњу усмерити на 
њихов утицај на раст и развиће. 
- Антропогени фактор треба 
обрадити кроз различите облике 
загађења, без улажења у хемијске 
процесе јер ученици немају потребна 
знања из ове области 
-Требало би укључивати ученике у 
активности за заштиту животне 
средине, мотивисати их да предлажу 

контролне 
вежбе и 
писмене 
задатке 

Комуникација 
 

Одгово
рн о учешће у 
демократском 
друштву 

 
Естетичка 
компетенци
ја 

 
Решава
ње 
пробле
ма 

 
Сарадња 

 
Дигитална 
компетенци
ја 

 
Одговоран 
однос према 
околини 

 
Одговоран однос 
према здрављу 

БИ.1.5.7. 
 
 БИ.1.6.1. 
  БИ.1.6.2. 
 

БИ.2.1.4. 
 БИ.2.3.6. 
БИ.2.4.1. 
БИ.2.4.2. 
БИ.2.4.3.  
БИ.2.4.7. 
БИ.2.4.8.  
БИ.2.5.4. 
БИ.2.6.1. 
 
БИ.3.1.5. 
БИ.3.3.6. 
БИ.3.4.7. 
БИ.3.6.1. 
БИ.3.6.2.  
БИ.3.6.4. 
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акције и да на своје вршњаке делују 
личним примером. 

Наслеђивање 
и еволуција 

Наследни материјал 
(ДНК, гени). Телесне и 
полне ћелије. Пренос 
наследног материјала. 
Наследне особине (веза 
између гена и особина, 
утицај спољашње 
средине). 
Индивидуална 
варијабилност. 
Природна селекција на 
одабраним примерима. 
Вештачка селекција. 
Значај гајених биљака и 
припитомљених 
животиња за човека. 

истражи утицај средине на 
испољавање особина, 
поштујући принципе 
научног метода; 
идентификује примере 
природне и вештачке 
селекције у окружењу и у 
задатом 
тексту/илустрацији; 
повеже еволутивне 
промене са наследном 
варијабилношћу и 
природном селекцијом; 
хумано поступа према 
организмима које 
истражује; користи ИКТ и 
другу опрему у 
истраживању, обради 
података и приказу 
резултата; табеларно и 
графички представи 
прикупљене податке и 
изведе одговарајуће 
закључке; разматра, у 
групи, шта и како учи и где 
та знања може да 
примени 

: мотивисање ученика за учење 
предмета, демонстрација слика са 
презентација и модела, вођење и 
усмеравање тока часа, наставник 
инструкцијама усмерава ученике који 
самостално истражују, структуришу 
чињенице и извлаче закључке; 
оцењивање. Активности ученика: 
слушање, активно укључивање у 
дискусију, повезивање са претходно 
стеченим знањем, извођење 
закључака. 
предаторе).  

- Уводе се нови појмови- ген и ДНК 
(у једру или ван једра код 
прокариота), деобе телесних и 
полних ћелија,количина наследног 
материјала. 
- Индивидуалну варијабилност 
организама у популацији треба 
повезати са механизмом природне 
селекције, као еволуционим 
механизмом који доводи до 
адаптирања организама на 
условеживотне средине. 
- Потребно је подстицати ученике 
да сами пронађу примере о 
деловању природне селекције. За 
вештачку селекцију потребно је да 
ученици сами истраже које су 
биљке и животиње људи почели 
припитомљавати у прошлости и 
због чега. 

Учествовање у 
разговору, 
прикупљање 
информација 
из различитих 
извора, 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, рад 
у групи, рад у 
пару, пројекти, 
ПП 
презентације, 
есејско 
излагање 

Компетенција 
за учење 

 
Рад са 
подацима и 
информацијама 

 
Комуникација 

 
Одговорн о 
учешће у 
демократском 
друштву 

 
Естетичка 
компетенци
ја 

 
Решава
ње 
пробле
ма 

 
Сарадња 

 
Дигитална 
компетенци
ја 

 
Одговоран 
однос према 
околини 

БИ.1.3.1. 
БИ.1.3.2. 
БИ.1.3.3. 
БИ.1.3.4. 
БИ.1.3.5. 
БИ.1.3.6. 
БИ.1.3.7. 
БИ.1.3.10. 
БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.2. 
БИ.1.6.3. 
БИ.1.6.4. 

 
БИ.2.3.1. 
БИ.2.3.2. 
БИ.2.3.3. 
БИ.2.3.4. 
БИ.2.3.6. 
БИ.2.6.1 
БИ.2.6.3 

 
БИ.3.3.1. 
БИ.3.3.3. 

БИ.3.3.5.  
БИ.3.3.6. 
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- Природну и вештачку селекцију 
треба реализовати кроз обраду и 
табеларно и графичко 
приказивање 
неколикоразличитих примера, са 
обавезним извођењем 
закључака. 

Потребно је ученике подстицати да  
истражују нове примере 
индивидуалне варијабилности и 
резултате прикажу одељењу. 

 
Одговоран однос 
према здрављу 

ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСНО
СТ ЖИВОТА 

Постанак живота на 
Земљи (прве ћелије без 
једра, постанак ћелија 
са једром и појава 
вишећеличности). „Дрво 
живота“ (заједничко 
порекло и основни 
принципи филогеније, 
сродност и сличност). 
Организми без једра. 
Организми са једром. 
Положај основних група 
једноћелијских и 
вишећелијских 
организама на „дрвету 
живота”. 

групише организме према 
особинама које указују на 
заједничко порекло 
живота на Земљи; одреди 
положај непознате врсте 
на „дрвету живота“, на 
основу познавања општих 
карактеристика 
једноћелијских и 
вишећелијских 
организама; користи ИКТ и 
другу опрему у 
истраживању, обради 
података и приказу 
резултата; табеларно и 
графички представи 
прикупљене податке и 
изведе одговарајуће 
закључке; разматра, у 
групи, шта и како учи и где 
та знања може да 
примени. 

Активност наставника: мотивисање 
ученика за учење предмета, 
демонстрација слика са презентација 
и модела, вођење и усмеравање тока 
часа, наставник инструкцијама 
усмерава ученике који самостално 
истражују, структуришу чињенице и 
извлаче закључке; оцењивање. 
Активности ученика: слушање, 
активно укључивање у дискусију, 
повезивање са претходно стеченим 
знањем, извођење закључака. 

- Основна идеја коју ученици 
треба да усвоје је да су сви 
организми који данас живе на 
Земљи потомци заједничког 
претка, којије био једноћелијски 
организам без формираног једра 

 
- Потребно је обрадити улогу 
ћелија без једра и ћелија саједром 
у појави вишећеличности. 

 
- При разврставању и груписању 
живог света, треба користити 
филогенетски приступ, односно 

Иницијални 
тест, 
учествовање у 
разговору, 
прикупљање 
информација 
из различитих 
извора, 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, рад 
у групи, рад у 
пару, пројекти, 
ПП 
презентације, 
есејско 
излагање 

Компетенција за 
учење 
 
Рад са подацима 
и информацијама 
 
Комуникација 
 
Одговорн о 
учешће у 
демократском 
друштву 
 
Естетичка 
компетенција 
 
Решавање 
проблема 
 
Сарадња 
 
Дигитална 
компетенција 
 
Одговоран однос 
према околини 

БИ.1.1.5. 
БИ.1.2.2. 
БИ.1.3.8. 
БИ.1.3.9. 
БИ.1.6.1 

 
БИ.2.1.3.
БИ.2.1.4. 
БИ.2.3.5. 

 
БИ.3.3.5. 
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заједничко порекло, 
принципсродности и сличности. 

 
Положај основних група 
једноћелијскихи вишећелијских 
организама на „дрвету живота” треба 
да има логички след, који произилази 
из знања о грађи ћелија 

 
Одговоран однос 
према здрављу 

ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

Обољења која 
изазивају, односно 
преносе бактерије и 
животиње. Бактерије и 
антибиотици. Путеви 
преношења заразних 
болести. Повреде и прва 
помоћ: повреде коже, 
убоди инсеката и других 
бескичмењака, тровање 
храном, сунчаница, 
топлотни удар. 
Превенција и понашање 
у складу са климатским 
параметрима. 
Последице болести 
зависности – алкохолиза 

прикупи податке о 
радовима научника који су 
допринели изучавању 
људског здравља и изнесе 
свој став о значају њиховог 
истраживања; одржава 
личну хигијену и хигијену 
животног простора у циљу 
спречавања инфекција; 
доведе у везу измењено 
понашање људи са 
коришћењем 
психоактивних супстанци; 
збрине површинске 
озледе коже, укаже прву 
помоћ у случају убода 
инсеката, сунчанице и 
топлотног удара и затражи 
лекарску помоћ користи 
ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради 
података и приказу 
резултата; табеларно и 
графички представи 
прикупљене податке и 
изведе одговарајуће 
закључке; разматра, у 
групи, шта и како учи и где 
та знања може да 

мотивисање ученика за учење 
предмета, демонстрација слика са 
презентација и модела, вођење и 
усмеравање тока часа, наставник 
инструкцијама усмерава ученике који 
самостално истражују, структуришу 
чињенице и извлаче закључке; 
оцењивање. Активности ученика: 
слушање, активно укључивање у 
дискусију, повезивање са претходно 
стеченим знањем, извођење 
закључака. 
- У овој области акценат је на 

основним чињеницама о превенцији 
заразних болести, путевима 
преношења и спречавању ширења 
- Посебно треба обратити 

пажњу на антибиотике 
- Важан део ове области је 

упознавање са болестима зависности, 
нарочито алкохолизмом 
- Неопходно је подстаћи 

ученике да сами, уз употребу ИК 
технологија истражују ову област 
- Градиво на тему климатских 

промена обрадити у виду преојекта 
(радионице, филм и приредба) 
Препорука је да се за обраду ових 
појмова повремено доведу 

Учествовање у 
разговору, 
прикупљање 
информација 
из различитих 
извора, 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, рад 
у групи, рад у 
пару, пројекти, 
ПП 
презентације, 
есејско 
излагање, 
завршни тест 

Компетенција за 
учење 
 
Рад са подацима 
и информацијама 
 
Комуникација 
 

Одговорн 
о учешће у 
демократском 
друштву 
 
Естетичка 
компетенција 
 
Решавање 
проблема 
 
Сарадња 
 
Дигитална 
компетенција 
 
Одговоран однос 
према околини 
 
Одговоран однос 
према здрављу 

БИ.1.5.1. 
БИ.1.5.2. 
БИ.1.5.4. 
БИ.1.5.7. 
БИ.1.5.8. 
БИ.1.5.12. 

 
БИ.2.5.1. 
БИ.2.5.2. 
БИ.2.5.3. 
БИ.2.5.4. 
БИ.2.5.5. 

 
БИ.3.5.1. 
БИ.3.5.2. 

БИ.3.5.3.  
БИ.3.5.6.  
БИ.3.5.7. 
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примени. стручњаци или одведу ученици у 
одговарајуће установе. 

Наставник: Наташа Биљна Дукић 

2.10. Техника и технологија 

Разред:Шести 
Недељни и годишњи фонд часова: 2, 72 
Циљ:Циљ наставе и учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, 
животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво 
и иницијативно. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ЖИВОТНО И 
РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САОБРАЋАЈ 
 
 

Кључнипојмови 
садржаја: 
 
-грађевинарство, 
пољопривреда, 
саобраћај, 
техничка 
документација, 
енергетика , 
предузимљивост
и иницијатива 

 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
– повеже развој грађевинарства 
у побољшању услова живљења 
-анализира карасктеристике 
савремене културе становања 
-разликује кућне инсталације на 
основу њихове намене 
 
 
 
 
 
 
 
 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
-класификује врсте саобраћајних 
објеката према намени 

-кроз дијалог повезати развој 
грађевинарства са условима 
живљења 
-нагласити значај урбанизма и 
просторног планирања 
анализирањем планова, макета, 
насеља, хигијене становања 
-анализом примера навести 
ученике на закључак како култура 
становања утиче на одређивање 
распореда просторија у стану као 
функционалној и економичној 
целини 
-упознати ученике са врстом и 
наменом кућних инсталација 
 
-разговором научити ученика 
класификује врсте саобраћајних 
објеката према намени 
-дијалогом научити ученика да  

Провера остварености 
исхода за све области:  
 
Облици: Фронтални 
индивидуални, рад у 
паровима или групни 
рад 
Методе: Излагање, 
дијалог 
Средства: Свеска, 
уџбеник, прибор за 
техничко цртање , 
рачунар  
 
Активности ученика: 
саставља, цртежом 
исказује знање, тумачи 
урађено, размењује 
искуства, изводи вежбе 
према добијеним 

1. компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљивост 
и оријентација 
ка 
предузеништву 

/ 
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ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА 
 
 
 
 
 
 
 
 

- повезује начин изградње 
инфраструктуре према 
прописима са безбедношћу 
учесника у саобраћају 
-повезује коришћење ИТ у 
саобраћајним објектима са 
управљањем и безбедношчу 
путника и робе 
-демонстрира правилно и 
безбедно кретање пешака и 
возача бицикла  
 
 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
-скицира просторни изглрд 
грађевинског објекта 
-чита технички цртеж уз 
примену правила и симбола  
–користи програм за цртање на 
рачунару 
-самостално нацрта на рачунару 
задати објекат и представи своје 
решење 
 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
-класификује грађевинске 
материјале 
-повезује метеријале са 
утицајем на животну средину 
-повезује алате и машине са 
врстама грађевинских и 
пољоприврених радова 
-објасни значај рециклаже 

повезује начин изградње 
инфраструктуре према прописима 
са безбедношћу учесника у 
саобраћају. Акценат је на опреми 
пута, квалитету изграђене 
саобраћајнице и сигнализацији 
као и на прилагођавању брзине 
кретаања 
-практичном вежбом ученик ћа 
научити дадемонстрира правилно 
и безбедно кретање пешака и 
возача бицикла.  
 
-објашњењем оспособити ученика 
за рад у рачунарском програму 
-објашњавањем  начина цртања 
на рачунару уз индивидуални 
начин рада ученик самостално 
нацрта на рачунару задати објекат 
и представи своје решење 
-упутити ученика да је акценат  на 
дизајну и пропорцијама објекта 
 
 
 
-разговором ученик класификује 
грађевинске материјале 
- објашњењем ученик зна да 
повезује метеријале са утицајем 
на животну средину 
-кроз дијалог ученик повезује 
алате и машине са врстама 
грађевинских и пољоприврених 
радова 
-фронталним начином и кроз 
разговор ученик зна да  
образложи значај примене 

захтевима, тумачи своја 
решења, открива, 
прави моделе, 
практично ради 
задатке 
 
Активности наставника: 
разговара,  указује,  
уважава труд, 
координира, наводи, 
вреднује формативно 
(процена знања током 
савладавања наставног 
програма  и стицања 
знања о 
међупредметним 
компетенцијама) и 
сумативно ( на крају 
целине), усмено, прати  
реализацију задатака, 
посматра, бележи, 
вреднује водећи 
рачуна о 
индивидуалности 
ученика 
 
 
Исходи су искази о 
томе шта ученици умеју 
да ураде на основу 
знања која су стекли 
учећи предмет Техника 
и технологија. 
Представљају опис 
интегрисаних знања, 
вештина, ставова и 
вредности ученика у 

8. рад са 
подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
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КОНСТРУКТОРСК
О МОДЕЛОВАЊЕ 

-образложи значај примене 
обновљивих извора енергије 
-повезује значај топлотне 
изолације са уштедом енергије 
-описује занимања у области 
грађевинарства и 
пољопривреде 
 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
-самостално/тимски или у пару 
врши избор макете грађ.објекта 
-припреми и организује радно 
место 
-израђује макету поштујући 
принципе економичног 
трошења материјала у складу са 
сопственом безбедности на 
раду 
-учествује у успостављању 
критеријума за вредновање, 
процењивање свог рада и рада 
других и да предлаже 
унапређење постојећег 

обновљивих извора енергије, као 
и значај топлотне изолације на 
објектима 
-разговором ученик лако долази 
до сазнања о занимањима у 
области грађевинарства и 
пољопривреде 
 
-упућивањем ученика на 
креативну слободу 
-поступно упутити ученика у 
алгоритме конструкторског 
моделовања 
-фронтално и кроз разговор 
ученик учи да вреднује свој рад и 
рад других и предлаже 
унапређење постојећег 
 
 
 

пет наставних тема: 
животно и радно 
окружење, саобраћај, 
техничка и дигитална 
писменост, ресурси и 
производња и 
конструкторско 
моделовање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наставник: Вида Вујачић 

 

2.11. Информатика и рачунарство 

Разред: 6. 
Недељни и годишњи фонд часова: 1, 36 
Циљ:Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 
производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија 
брзо мења. 
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Назив теме Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања Начин провере 
 остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ИКТ / 
Информаци
оно 
комуникаци
оне 
технологије 
 
 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОС
Т 
 
 
 
РАЧУНАРСТ
ВО 
 
 
ПРОЈЕКТНИ  
ЗАДАТАК 

Табеле у 
текстуалном 
програму, 
селектовање, 
форматирање 
табеле, 
дигитална слика, 
мултимедија, 
ауди, видео, 
интернет 
сервиси, 
електронска 
пошта, 
претраживање 
интернета, 
текстуално 
програмско 
окружење, 
текстуални 
програмски 
језик, 
математички 
изрази за 
израчунавање у 
једноставним 
програмима 
 

Ученик ће бити у могућности: 
правилно користи ИКТ уређаје;  
 креира, уређује и структурира 
дигиталне садржаје који садрже 
табеле у програму за рад са 
текстом и програму за рад са 
мултимедијалним презентацијама; 
креира и обрађује дигиталну 
слику; уређује мултимедијалну 
презентацију која садржи видео и 
аудио садржаје; чува и организује 
податке локално и у облаку; 
 одговорно и правилно користи 
ИКТ уређаје у мрежном окружењу; 
 разликује основне интернет 
сервисе; примењује поступке и 
правила за безбедно понашање и 
представљање на мрежи; 
 приступа Интернету, самостално 
претражује, проналази и 
процењује информације и 
преузима их на свој уређај 
поштујући ауторска права; 
 објасни поступак заштите 
дигиталног производа/садржаја,  –
објасни поступак прикупљања 
података путем онлајн упитника;    
креира једноставан програм у 
текстуалном програмском језику; 
 користи математичке изразе за 
израчунавања у једноставним 
програмима;објасни и примени 
одговарајућу програмску структуру 

Облици:фронтално, 
индивидуално (парови, 
групе) 

 

Методе:илустративне, 
демонстартивне, 
излагање, дијалог 

 

Средства:свеска, уџбеник, 
рачунар, пројектор, бела 
табла 

 

Активности 
ученика:Учествовање у 
разговору, препознавање, 
читање, објашњавање, 
усвајање нових знања, 
решавање задатака, 
записивање, слушање, 
постављање питања, 
одговарање, 
размењивање знања и 
искуства, решавање 
задатака, провера датих 
одговора, допуњавање и 
кориговање  одговора, 
повезивање претходних са 
новим знањима, 
сумирање рада, извођење 
закључка. 

Континуирано и систематично 
праћење напредовања развоја 
ученика, увид у праћење 
различитих аспеката учења и 
развоја,подршка у 
оспособљавању ученика за 
самопроцену,  прецизнији увид у 
различите области постигнућа 
(јаке и слабе стране) ученика.  

 

Успостављање критеријума 
оцењивања, сарадња наставника 
са стручним сарадником, уз 
коришћење Блумове 
таксономије. 

 

Оцењивање базирано на 
практичним радовима и 
вежбањима. 

 

Квизове, тестове знања и слично 
користити првенствено за 
увежбавање и утврђивање 
појмова и чињеничних знања, а 
мање за формирање коначних 
оцена.  

 

Комбиновање различитих начина 
оцењивања да би се сагледале 
слабе и јаке стране сваког свог 

Међупредметне 
компетенције: 
 
1)компетенција 
за учење; 
2)одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву; 
3)естетичка 
компетенција; 
4)комуникација; 
5)одговоран 
однос према 
околини; 
6)одговоран 
однос према 
здрављу; 
7)предузимљиво
ст и 
оријентација ка 
предузетништву; 
8)рад са 
подацима и 
информацијама; 
9)решавање 
проблема; 
10)сарадња; 
11)дигитална 
компетенција. 

 

/ 
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(наредбе доделе, гранања, петље); 
користи у оквиру програма 
нумеричке, текстуалне и 
једнодимензионе низовске 
вредности; разложи сложени 
проблем на једноставније 
функционалне целине 
(потпрограме); 
 проналази и отклања грешке у 
програму;сарађује са осталим 
члановима групе у одабиру теме, 
прикупљању и обради материјала, 
представљању пројектних 
резултата и закључака;користи 
могућности које пружају 
рачунарске мреже у сфери 
комуникације и сарадње; креира, 
објављује и представља дигиталне 
садржаје користећи расположиве 
алате; вреднује процес и резултате 
пројектних активности. 

 

Активности 
наставника:Објашњавање, 
демонстрација, читање, 
подстицање ученика на 
рад, задавање задатака, 
постављање питања, 
учествовање у разговору, 
записивање на табли, 
размењивање знања и 
искуства, одговарање на 
питања ученика, 
проверавање датих 
одговора, допуњавање и 
кориговање одговора, 
сумирање рада, извођење 
закључака, праћење рада 
ученика, оцењивање. 

ученика. 

 

Приликом сваког вредновања 
постигнућа потребно је ученику 
дати повратну информацију која 
помаже да разуме грешке и 
побољша свој резултат и учење.  

 

Потребно је да наставник 
резултате вредновања 
постигнућа својих ученика 
континуирано анализира и 
користи тако да промени део 
своје наставне праксе.  

 

   Наставник:Бранко Видовић 

 

2.12. Физичко и здравствено васпитање 

Разред: VI 
Недељни и годишњи фондчасова: 2+1 ½ / 72+54 
Циљ:учења Физичког и здравственог васпитања је да ученику напређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене 
културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Називтеме 
Кључнипојмови

садржаја Исходи Начиностваривања 
Начинпровереостварености

исхода 
Међупредметнек

омпетенције 
Стандарди 
постигнућа 
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– физичке 
способности, 
– моторичке 
вештине, 
спорт и 
спортске 
дисциплине 
– физичка и 
здравствена 
култура. 

физичко 
вежбање, 
кошарка-игра, 
здравље, 
васпитање. 

Службенигласник 
РС – 
Просветнигласник
,бр. 6/07, 2/10, 
7/10 – др. 
правилник, 3/11, 
1/13, 4/13, 11/16, 
6/17, 8/17, 9/17 i 
12/18),), 

Облици:фронтални,индиви
дуални, групни 
Методе:вербална,демостр
ација,приказивање,аудиов
изуелнасредства,коришће
њецртежа 
Средства:лопте,струњаче, 
маркери,мернатрака 
Активностиученика:посмат
рање,слушање,опонашање
кретања 
Активностинаставника:пре
зентује ,изводивежбу 
,дајеупуства, 
организујеиндививуални и 
групни  рад 

Исходи помажу 
наставницима у праћењу, 
прикупљању и 
бележењу постигнућа 
ученика. Како ће у процесу 
вредновања искористити 
исходе наставник, сам 
осмишљава у односу на то 
који 
се начин праћења и процене 
њему чини 
најрационалнијим и 
најкориснијим. У процесу 
праћења и оцењивања 
пожељно је користити лични 
картон ученика 
У циљу сагледавања и 
анализирања ефеката 
наставе Физичког и 
здравственог васпитања, 
препоручује се да наставник 
подједнако, континуирано 
прати и вреднује: 
1. Активност и однос 
ученика према физичком и 
здравственом 
2. Приказ више комплекса 
усвојених општеприпремних 
вежби 
3. Достигнут ниво 
постигнућа моторичких 
знања, умења и навика 
4. Индивидуални напредак 
моторичких способности 

Закон о 
основамасистема
образовања и 
васпитања( 
Сл.гласник РС, бр. 
88/2017 и 
27/2018) Члан 12 
Закон о 
основномобразов
ању и васпитању 
(Сл. гласник РС, 
бр. 55/2013 i 
101/2017)Члан 
21а 

Сл. гласник 
РС, 
Просветнигла
сник 
бр.72/2009. 
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Наставник: Душан Кулић 

 
Б- изборни програми 

2.13. Верска настава – православни катихизис 

Годишњи фонд часова: 36 

Разред: Шести 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Катихизација као литургијска 
делатност – заједничко је дело 
катихете (вероучитеља) и његових 
ученика. 

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

На почетку сваке наставне теме 

 

I УВОД 

Упознавање ученика са 
садржајем предмета, 
планом и програмом и 
начином реализације 
наставе Православног 
катихизиса; 

Установити каква су знања 
стекли и какве ставове 
усвојили ученици у 
претходном 

разреду школовања. 

сагледа садржаје којима ће се бавити настава 
Православног катихизиса у току 6. разреда 
основне школе; 

уочи какво је његово предзнање из градива 
Православног катихизиса обрађеног у 
претходном разреду школовања. 

Специфичности наставе 
Православног катихизиса у 
6. разреду основне школе. 
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II 

 

СВЕТАЈНА 
СПАСЕЊА – ЦРКВА 
У ИСТОРИЈИ 

Упознати ученике са 
хришћанским схватањем 
историје и њеним циљем; 

Развијање свести ученика 
о одговорности човека у 
делу спасења света и 
његовом вечном 
постојању. 

схвати историју као време дато од Бога за 
спасење; 

испитујући историјске догађаје проникне у 
њихов крајњи смисао; 

схвати да је циљ хришћанске историје Царство 
Божје. 

 

Хришћанско схватање 
историје: Нови Завет је 
пуноћа Старог Завета; 

Будуће Царство је пуноћа и 
Старог и Новог Завета; 

Црква као икона будућег 
Царства. 

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

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

теоријска настава (34 часа) 

практична настава (2 часа) 

Место реализације наставе 

Теоријска настава се реализује у 
учионици; 

Практична настава се реализује у 
цркви- учешћем у литургијском 
сабрању; 

Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу 

III ТАЈНА 

ХРИСТОВА – 

ЈЕДИНСТВО БОГА 
И ЧОВЕКА 

 

Пружити ученицима 
неопходно знање о 
јеванђељским казивањима 
о Господу Исусу Христу; 

Пружити ученицима основ 
за разумевање смисла 
новозаветних догађаја; 

Пружити ученицима 
неопходно знање да је 
доласком Сина Божјег у 
свет успостављена 

протумачи догађаје из живота Господа Исуса 
Христа; 

објасни какав значај имају Христово 
Страдање и Васкрсење за спасење света; 

објасни улогу Пресвете Богородице у 
историји спасења; 

интерпретира празнике Пресвете Богородице 
и њихов смисао; 

разуме да је у Христовој личности 
успостављен Нови Завет између Бога и 
човека. 

Немогућност света и 
човека да постоје вечно 
без заједнице са Богом; 

Служба и место Пресвете 
Богородице у остварењу 
заједнице са Богом; 

Господ Исус Христос Син 
Божји; 

Живот Христов; 

Христово дело Спасења. 
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 заједница Бога и света; 

Пружити ученицима 
неопходно знање о 
личности Пресвете 
Богородице која је 
удостојена да учествује у 
самом животу Бога. 

  међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, 
али и тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из 
подручја Православног катихизиса, 
група располаже. 

Реализација програма требало би да 
се одвија у складу с принципима 
савремене активне наставе. У току 
реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање 
на сазнајно и информативно. 

Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји реализују у складу 
са савременим педагошким 
захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. 

Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности 

 

IV 

 

КРШТЕЊЕ И ТАЈНА 
ХРИСТОВА 

 

Омогућити ученицима да 
упознају разлог 
установљења свете Тајне 
Крштења; 

 

Пружити ученицима 
неопходно знање да 
Литургија представља 
суштину вечног завета Бога 
са људима установљеног 
на Тајној Вечери. 

објасни ко је и зашто установио свету Тајну 
Крштења и свету Литургије; 

препозна елементе свете Тајне Крштења који 
се односе на промену начина живота; 

протумачи зашто је Литургија централни 
догађај у животу Цркве. 

Крштење – сједињење 
човека са Христом и улазак 
у литургијску заједницу; 

Тајна Христова као 
Литургија; 

Литургијски живот као 
израз покајања и 
другачијег начина 
постојања; 
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V ОПШТА 

ИСТОРИЈА 

ЦРКВЕ ХРИСТОВЕ 

Омогућити ученицима да 
упознају особености 
сведочења вере у раној 
Цркви; 

 

Омогућити ученицима да 
се упознају са улогом 
светитеља из рода српског 
и са њиховом мисијом у 
ширењу вере у Васкрслог 
Христа; 

 

Установити обим 
разумевања и квалитет 
знања стечених у току 
школске године из 
Православног катихизиса. 

самостално истражује Дела апостолска; 

опише дело светих апостола и 
равноапостолних светитеља у ширењу 
хришћанства; 

именује и објасни спефичности основних 
периода опште историје Цркве, обрађених на 
часу; 

схвати смисао хришћанског страдања и 
мучеништва за веру Христову; 

препозна да култура и писменост Словена 
имају корен у мисионарској делатности 
хришћанских просветитеља; 

уочи у којој мери је напредовао и савладао 
градиво Православног катихизиса 6. разреда 
основне школе. 

Историја ране Цркве; 

Оснивање Цркве међу 
незнабошцима – Црква као 
Литургијска заједница; 

Црква у периоду прогона; 

Свети цар Константин и 
крштење царства; 

Ширење Цркве међу 

Словенима – 
равноапостолна браћа 
Ћирило и Методије; 

Јеванђеље међу Србима. 

транспоновања наставног садржаја у 
педагошко дидактичка решења, 
наставник би требало да води рачуна 
и о психолошким чиниоцима 
извођења наставе – узрасту ученика, 
нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији 
ученика. 

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

Настава је успешно реализована ако 
је ученик спреман да Цркву схвати као
простор за остваривање своје 
личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који 
постаје извор и пуноћа његовог 
живота. 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 
остварености задатака и исхода 
наставе) наставник ће остварити на 
два начина: 
 процењивањем реакције 
ученика или прикупљањем 
коментара ученика путем анкетних 
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евалуационих листића; 

 провером знања које ученици 
усвајају на часу и испитаивањем 
ставова; 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: 
усмено испитивање; 
писмено испитивање; 
посматрање понашања ученика; 
 
Оквирни број часова по темама 
Увод (1 час) 
Светајна Спасења – Црква у историји 
(4 часа) 
Тајна Христова – јединство Бога и 
човека 
(13 часова) 
Крштење и Тајна Христова (7 часова) 
Општа историја Цркве Христове (11 
часова) 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА: 
Мидић, И., Православни катихизис за шести разред основне школе, Београд 2009. Велимировић, Н., Вера Светих, Бања Лука 1993. 
Веронаука у кући. Православна верска читанка, Београд 1991. Јанарас, Х., Азбучник вере, Нови Сад 2000. 
Јевтић, А., Од Откривења до Царства Небеског, Никшић 2010. 
Наш живот са Богом, Катихетски одбор Српске православне цркве у Републици Српској и Федерацији БиХ, Бања Лука 2001. 
Оваплоћени Бог. Празници Господа нашега Исуса Христа и Пресвете Богородице. Православни литургијски катихизис, Цетиње 2002. Пено, З., Катихизис. Основе 
православне вере, Никшић 2002. 
Поповић, Ј., Житија светих, друго фототипско издање, Ваљево 1981.-1989. 
Православна енциклопедија, Том I, Нови Сад 2000. Светосавско звонце, православни часопис за децу Соколов, Д., Библијска историја, Београд 1992. 
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Шмеман, А., Евхаристија, Манастир Хиландар 2009. Шмеман, А., Литургија и живот, Цетиње 1992. 
 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Српски језик 
Историја 
Географија 
Ликовна култура 
Музичка култура 
 

2.14. Грађанско васпитање 

Разред: 6 

Недељни и годишњи фонд часова: 1/36 

Циљ: учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане 
свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске 
вредности. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 
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ЉУДСКА 
ПРАВА 
 
ДЕМОКРАТСКО 
ДРУ- 
ШТВО 
 
ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕ- 
НОМ СВЕТУ 
 
ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИ- 
ЗАМ 

права и 
одговорности, 
демократско 
друштво, 
партиципација, 
дигитално 
насиље, ставови. 

– образложи везу права и 
одговорности на примеру; 
– наведе примере за групу права 
слобода да и заштита од; 
– аргументује значај инклузивног 
образовања, права и потребе за 
образовањем свих ученика; 
– штити своја права на начин који 
не угрожава друге и њихова 
права; 
– идентификује показатеље 
кршења права детета у 
свакодневном животу, 
примерима из прошлости, 
литературe; 
– сврсисходно користи кључне 
појмове савременог 
демократског 
друштва: демократија, грађанин, 
власт; 
– образложи улогу грађана у 
друштвеном систему и систему 
власти на примеру; 
– разликује стварну 
партиципацију ученика у 
одељењу и школи од 
симболичке и декоративне; 
– позитивно користи интернет и 
мобилни телефон за учење, 
информисање, дружење, 
покретање акција; 
– образложи могући утицај 
друштвених мрежа на ставове и 
деловање појединца; 
– примени 7 правила за сигурно 
четовање и коришћење СМС 
порука; 

Изборни програм 
Грађанско васпитање за 
шести разред 
основног образовања и 
васпитања организован је, 
као и програм за 
претходни разред, по 
моделу спирале, што 
значи да су садржа- 
ји дати у исте четири 
области (Људска права, 
Демократско дру- 
штво, Процеси у 
савременом свету и 
Грађански активизам), али 
се они проширују и 
продубљују, а исходи се 
надограђују или се, 
ако је у питању вештина, 
даље развијају. Све четири 
области су 
једнако важне, а 
наставник их, у 
непосредном раду са 
ученицима, 
интегрише, јер између 
њих постоји природна 
веза. 
 
У програму су наведени 
садржаји које наставник 
може да допуњује, 
проширује и мења према 
конкретним потребама и 
плану сопственог рада, 
али увек имајући у виду 
исходе које треба оства- 

У остваривању програма 
Грађанског васпитања, 
продукти ученичких 
активности имају посебан 
значај. Они могу бити 
различите врсте као што су 
постери, аудио-визуелни 
записи, презентације, 
прикази резултата 
истраживања, представе и 
друго. Они се могу 
користити при интеграцији 
или рекапитулацији 
обрађених 
садржаја, процени 
напредовања ученика, као 
и самопроцени наставника 
колико успешно ради. 
Продукти се могу 
користити и ван 
групе, на пример на 
изложби у холу школе, у 
школским новинама, 
сајту школе, у локалној 
заједници или локалним 
медијима. 
 
Свака активност је добра 
прилика за процену 
напредовања и давање 
повратне информације, а 
ученике треба 
оспособљавати 
и охрабривати да 
процењују сопствени 
напредак у остваривању 
исхода предмета, као и 

1. компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљивос
т и 
оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са 
подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 

Овај 
правилник 
ступа на 
снагу 
наредног 
дана од дана 
објављивања 
у 
„Службеном 
гласнику 
Републике 
Србије – 
Просветном 
гласни- 
ку”, а 
примењиваћ
е се почев од 
школске 
2018/2019. 
године. 
 
Број 110-00-
598/2017-04 
У Београду, 
16. августа 
2018. године 
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– препознаје ситуације 
дигиталног насиља и зна како да 
реагује и коме да се обрати за 
помоћ; 
– учествује у избору теме, узорка 
и инструмента истраживања; 
– учествује у спровођењу 
истраживања, прикупљању и 
обради добије- 
них података и извођењу 
закључака; 
– презентује спроведено 
истраживање и добијене 
резултате; 
– процењује ефекте спроведеног 
истраживања и идентификује 
пропу- 
сте и грешке; 
– у дискусији показује вештину 
активног слушања, износи свој 
став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван 
начин; 
– учествује у доношењу правила 
рада групе и поштује их; 
– проналази, критички разматра 
и користи информације из 
различитих извора. 

рити.  
 
Битно је да наставник 
обезбеди равноправну 
укљученост сваког ученика 
(уважавајући различитост 
како у стиловима учења 
тако и у типу личности). 
 
Реализација програма 
треба да се одвија у 
складу са принципима 
интерактивних односа 
(активне, проблемске и 
истраживачке на- 
ставе), са сталним 
рефлексијама на 
одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста 
(прошлости и још више 
садашњости). Посебан 
захтев за наставнике 
представља потреба за 
припремом нових, 
актуелних материјала који 
најбоље одговарају 
садржају и исходима. 
 

напредак других ученика. 
Грађанско васпитање 
пружа изузетну могућност 
за неговање 
саморефлексије 
(промишљање ученика о 
томе шта зна, уме, може) и 
подстицање 
саморегулације процеса 
учења кроз постављање 
личних циљева 
напредовања и планирања 
како да се остваре.  
Кључни показатељи 
напредовања у овом 
изборном програму, из 
разреда у разред, јесу све 
правилнија употреба 
термина који се односе на 
демократске појаве и 
процесе, исказивање 
ставова аргументацијом, 
ненасилна комуникација, 
прихватање различитости, 
показивање емпатије, све 
чешће испољавање 
иницијативе, већи степен 
сарадљивости. 

Наставник: Предраг Хромиш 

2.15. Немачки језик 

Разред:6. 

Недељни и годишњифондчасова:2 , 72 

Циљ:Циљнаставестраногјезика у основномобразовањујестеразвијањесазнајних и интелектуалнихспособностиученика ,  његовиххуманистиких , моралних и естетскихставова , 
стицањепозитивногодносапремадругимјезицима и културама,као и премасопственомјезику и културномнаслеђу, узуважавањеразличитости и навикавањенаотвореност у 
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комуникацији,стицањесвести и сазнања о функционисањустраног и матерњегјезика.Учениктребадаусвојиосновназнањаизстраногјезикакојаћемуомогућитидасе у 
једноставнојусменој и писанојкомуникацијиспоразумевасаљудимаиздругихземаља,усвојинормевербалне и невербалнекомуникације у 
складусаспецифичностимајезикакојиучи.Учењедругогстраногјезика,поспешујестицањевишејезичке и вишекултурнекомпетенције и развијањесвести о језичкомбогатствуужег 
и ширегокружења. 

Називтеме Кључнипојмовиса
држаја 

Исходи Начиностваривања Начинпровереоства
реностиисхода 

Међупредметнеко
мпетенције 

Стандардипост
игнућа 

1.Freizeitaktivit
ät-en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Winterferien 
/ Sommerferien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~Sportarten 
/Sportartikel / 
Kleidund, joggen 
,Radfahren, 
surfen,Skifahren, 
Inlineskaten , 
Tennis spielen, 
schwimmen, Ball, 
Inlineskates,Skier, 
Tennisschläger, 
Surfbrett,Fahrrad, 
Jogginganzug , 
Badehose ,Jeans, 
Sportschuhe , Rock, 
Anorak ,Pulli... 
 
 
~Urlaub 
Meer ,Gebirge,See, 
Jahreszeiten 
,Winter,Frühling, 
Sommer, Herbst, 
Sommerferien, 
Winterferien, 
Wetter,sonnig,heiß, 
warm,kalt,neblig, 
windig,baden, 
wandern,Österreich
, 
Schweiz,Paris, 

1. Ученикћебити у стањуда:  
- именујеспортове / хобије 
- наведекојимактивностимауме 
/ неумедасебави 
- кажештауме, мораилижели 
- изразиштамујепотребно 
- изразикомештаприпада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ученикћебити у стањуда:  
- кажекудаиденаодмор 
-
кажекојимактивностимасебавит
окомодмора 
- опишекаквојевреме 
- 
кажеколикодуготрајуодређенеа
ктивности 
 
 
 
 
 

-Облици:фронтални, 
индивидуални, 
индивидуализовани, рад у 
пару, рад у групи 
 
 
 
 
Методе:монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
раднатексту, илустративно-
демонстративна, 
практичанрад 
 
 
 
 
Средства:уџбеник,раднилис
т, 
цдплејер,табла,копиранима
теријал, 
пројектор 
 
 
 
 
Активностиученика:запажа, 
уочава, закључује, 
обележава, промишља, 
пита, констатује, решава, 

Провераоствареност
иисходазасвеобласт
и:  
 
 
Радучениканачасу, 
Продуктиученичкогр
ада, 
Активностученикана
часу, Домаћизадаци, 
Контролни и 
писменизадаци, 
Диктати, 
Усменоодговарање, 
Прегледсвеске, 
Добијањеповратнеи
нформацијеодстран
еученика у 
погледусавладавања
градива, 
Белешкенаставника 
о 
радуученикакрозфор
мативно и 
сумативнооцењива
ње. 
 
 

Међупредметнеком
петенцијеобјављене
су у Закону  
оосновамасистемао
бразовања и 
васпитања ( Сл. 
гласник РС, бр. 
88/2017 и 27/2018) 
Члан 12 
Закон о 
основномобразова
њу и васпитању (Сл. 
гласник РС, бр. 
55/2013 i 
101/2017)Члан 21а 
1. 
компетенцијазауче
ње 
2. одговорноучешће 
у 
демократскомдруш
тву 
3. 
естетичкакомпетенц
ија 
4. комуникација 
5. 
одговоранодноспре
маоколини 
6. 

1.1.1. 1.1.2. 
1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.6. 
1.1.7. 1.1.9. 
1.1.10. 1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13. 
1.1.14. 1.1.15. 
1.1.16. 1.1.17. 
1.1.20. 1.1.21. 
1.1.22. 1.1.23. 
1.1.24. 
1.2.1. 1.2.2. 
1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1. 1.3.2. 
2.1.1. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.9. 
2.1.10. 2.1.11. 
2.1.12. 2.1.16. 
2.1.17. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.21. 
2.1.22. 2.1.26. 
2.1.27. 2.1.28. 
2.1.29. 2.1.30. 
2.1.31. 
2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 
2.3.2. 
3.1.1. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.6. 
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3. 
AllesGutezumG
eburtstag 
 
 
 
 
 
 
 
4. Körperteile / 
Weihnachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gesund leben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wie war es in 

fahren , fliegen... 
 
~Geburtstag,Jahr, 
geboren,Daten, 
Geschenke ,Party, 
Freunde,Einladung, 
Kuchen,schenken, 
einladen, bringen, 
werden,gratulieren, 
kommen, geben, 
gestorben... 
~Körperteile 
Kopf,Auge,Nase, 
Ohr,Mund,Hals, 
Arm,Hand,Finger, 
Bauch,Bein,Fuß, 
Zahn,Weh,tun, 
Schmerzen,Husten, 
Grippe,Schnupfen, 
Hustensaft, Tee, 
Nasentropfen, 
Tabletten,nehmen, 
trinken... 
 
~Gesund,leben, 
ungesund,sein, 
Obst,Gemüse, 
Gesundheit,treiben
, 
Sport,Diät,machen, 
Fleisch,Milch,Cola, 
Pommes frites, 
Fisch,Salat,dürfen,
müssen,wollen... 
 
~Schule,Gestern , 
war, Vorgestern, 

 
 
3. Ученикћебити у стањуда: 
- кажекадајекомерођендан 
- позовенекоганарођенданску 
забаву 
-опишерођенданскузабаву 
- честитанекомерођендан 
- каженекомештадауради 
(императив) 
- изразиштајепотребнода 
сеурадирадинекогциља 
 
4. Ученикћебити у стањуда:  
- именуједеловетела 
- именујенекеболести и 
називелекова 
- питанекогакакосеосећа и 
даједноставноопишесвојездравс
твеностање. 
 
 
 
 
5. Ученикћебити у стањуда: 
- именујездравеживотне 
намирнице 
- разумерецептзанекојело 
- напишеједноставанрецепт 
занекојело 
- нештопрепоручи 
- изразидасенештосме / несме 
- питазаразлог и наведеразлог 
 
 
 
 

разлиукује, наводи, 
разврстава... 
 
Активностинаставника: 
подучава, подстиче, упућује, 
наводи, проверава, 
процењује, вреднује, 
мотивише, награђује, 
похваљује... 
 

одговоранодноспре
маздрављу 
7. предузимљивост 
и 
оријентацијакапред
узеништву 
8. радсаподацима и 
информацијама 
9. 
решавањапроблема 
 

3.1.7. 3.1.8. 
3.1.9. 3.1.14. 
3.1.15. 3.1.19. 
3.1.20. 3.1.23. 
3.1.24. 3.1.25. 
3.2.1. 3.2.2. 
3.2.3. 3.3.2. 
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der Schule? 
 
 
 
 
7. Wo istdenn 
hier ...? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Hast du Lust 
ins Kino 
zugehen 
 
 
 
 
 
 
9. Ordnung 
muss sein 
 
 
 
 
 

letzten Monat, 
interessant ,hatte... 
 
 
~Stadtviertel,Post, 
Kino, Cafe, Eisdiel, 
Bahnhof, 
Haltestelle,Bank, 
Bäckerei,Park, 
Museum,Kirche, 
Konditorei, 
Buchhandlung, 
Blumenladen, 
treffen,kaufen, 
stehen,vor,im,an, 
neben... 
 
~Kino,sehen,Lust, 
Zeit,gehen,rechts, 
links,geradeaus, 
Straße,Ampel, 
Kreuzung,Platz, 
Fußgängerzone, 
Straßenbahn,Bus... 
 
~Ordnung,müssen, 
Bett,Regal,Stuhl, 
Tisch,Schrank, 
Schreibtisch,stellen, 
legen,liegen,stehen
, 
hinter,unter,vor, 
auf,in,neben,über, 
zwischen,Bücher, 
Klamotten,Dosen, 
Zimmer,Wand... 

6.Ученик ћебити у стањуда: 
- изразиштамуседешавало у 
прошлости 
- питакадасенештодесило и 
одговоринапитање 
 
7.Ученик ћебити у стањуда: 
- питазаправац и 
дасеоријентише у граду 
- именујеодређенелокације у 
граду 
- опишештаседешава у 
пешачкојзони 
- кажегдештаможедасе 
купи у граду 
 
 
 
 
8. Ученикћебити у стањуда:  
- 
кажекудатребадаидедабипреду
зеоразнеактивности 
- питазапут и објаснипут 
- предложиизлазак 
 
 
9. Ученикћебити у стањуда:  
- именујенамештај и предмете у 
стану 
- опишегдештастоји у стану 
- разумеописнечијесобе 
- опишесвојусобу 
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Наставница: Анкица Станишић 

2.16. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Мађарски језик 

Разред:  6 

Недељни и годишњи фонд часова: 2/72 

Циљ:   предмета је да ученици продуктивно овладају мађарским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа који 
говори тим језиком и да их оспособи за међусобно споразумевање.Развијати  усмено и писмено  изражавање  на  мађарском језику; упознати  ученике са  
правописом  мађарског  језика. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

IRODALMI  
ISMERETEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYELVI ISMERETEK 
ÉS SZÓKÉSZLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYELVKULTÚRA,  
NYELVI 
KOMMUNIKÁCI 

nyelvi kultúra, 
irodalom, 
szövegértés, 
nyelvismeret, 
 és 
nyelvhelyessé
g 

-Разуме тему књижевног дела, 
препознаје главне ликове, уме 
да репродукује радњу 
- Може да одреди место радње 
- Поштује традицију  националне 
културе 
 
 
- Препознаје и именује  врсте  
речи 
- Препознаје и у пракси  
примењује  главне делове  
реченице 
- Препознаје  врсте  реченица 
- Богати свој  речник 
- Правилно изговара гласове 
 
 
- Уме да тражи и  разуме  
једноставне информације 
- Разуме  информације које се 
чују у свакодневном животу 
- Правилно користи  облике  
поздрављања 

Облици: 
фронтални,индивидуални,р
aд у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог),
илустративно-
демонстартивна, практичан 
рад и радионица, игровне 
активности 
Средства: 
слике,апликације,лутке,маск
е, 
сликовнице,илустрације,ЦД 
Активности ученика: 
уочава, именује,чита, 
препознаје, открива, 
комуницира, разуме, 
упоређује, одговара на 
постављена питања, 
 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  пом
аже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 

Усмено одговарање 
-Активност на часу 
-Израда домаћих 
задатака 
-Вежбање 
-Практични радови 
-ПП презентације 

- компетенција за 
учење 
- одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
- естетичка 
компетенција 
- комуникација 
- одговоран однос 
према околини 
- рад са подацима и 
информацијама 
-решавања 
проблема 
- сарадња 
- дигитална 
компетенција 
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HELYESÍRÁS 
 
 
 

- Учествује  у  драматизацијама 
 
 
- Уме да препише краће  
текстове 
- Уме да ствара краће текстове 
 

активности,  инспирише,  ра
зговара,  указује,  уважава 
труд, 
показује,  учествује,  подстич
е, мотивише,  помаже у 
раду, објашњава,  одабира 
садржај,  одабира 
методе,  одабира 
средства,  бира 
текстове,  коригује,  вреднуј
е, прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 

Наставник:  Сузана Фeхер Виславски 

 

2.17. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Русински језик 

Разред: 6 

Недељни и годишњи фонд часова: 2 / 72 

Циљ наставе  и учења русинског језика са елементима националне културе  је постићи такав степен развоја комуникативних способности ученика да би он 
самостално примењивао вештине изговарања у стандардним и стручним комуникативним ситуацијама/ у складу са тематским минимумом и у писаној 
форми/,неговао национални и културни идентитет ,етичко самопоштовање и упознавање ученика са  елементима традиције,културе и обичаја Русина. 

Програм наставе и учења Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

Розликовац стандардну форму писнї од писнї написаней у 
шлєбодним стиху – розликовац стилски фиґури: епитет, 
поровнанє, персонификацию и гиперболу – розликовац 
рефрен у народних писньох – розликовац народни присловки, 
загадки и анеґдоти – применьовац народни поуки у 
каждодньовим живице – розликовац характеристики басни и 
обачує поуки – розликовац жадане од можлївого у реалним 
живоце и сказкох – обачовац причину и пошлїдок у 
литератюрним дїлу – одредзиц главну подобу у литературним 

-Разликовати стандардни облик 
песме од песме написаној у 
слободном стиху 
-разликовати стилске 
фигуре:епитет,поређење,персонифи
кацију и хиперболу 
-разликовати рефрен у народним 
песмама 
-разликовати народне пословице, 

Облици: 
фронтални,индивидуални, 
рад у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог
),илустративно-
демонстартивна, 
практичан рад и 
радионица, игровне 

1) компетенција за 
учење; 
2) одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву  
3) естетичка 
компетенција;  
4) комуникација;  

/ 



115 
 

дїлу – видвоїц главну тему од побочней – хасновац синоними, 
гомоними и антоними у преприповедованю – препознац писнї 
з любовну, социялну и другу тематику – применьовац знаки 
интерпункциї у правописних нормох – дошлїдно применьовац 
мегки знак – дошлїдно применьовац випадни вокали О,Е у 
руским язику и випадне А у сербским язику у словох хтори ше 
нє преклада на руски язик – применьовац вельку букву у 
зложенших ситуацийох – правилно вигваряц руски гласи – 
правилно хасновац акцент у руских словох – правилно 
хасновац интонацию рускей бешеди – правилно хасновац 
опитну, одричну и викричну интонацию – розликовац 
розличитосц хаснованя дїєсловних часох – хасновац слова за 
пошвидшанє и спомалшованє дїї у литературним дїлу – 
самостойно составиц текст по своєй особней идеї – хасновац 
слова за преувелїчованє або зменшованє у приповеданю 
рижних дожицох – составиц и написац поволанку 
єдноставного змисту – виразно читац текст зоз розуменьом – 
хасновац вецей файти словнїкох у зависносци од потреби – 
розумиц околносци у старим краю пред досельованьом 
Руснацох на простор южней Панониї – розумиц потребу 
присельованя перших фамелийох до тих крайох – розумиц и 
похопиц условия за живот и роботу – похопиц културни 
обставини – розумиц потребу за просвитну роботу – розумиц 
потребу за розвой духовного и културного живота 
ЛИТЕРАТУРА ПРАВОПИС ОРТОЕПИЯ КУЛТУРА ВИСЛОВЙОВАНЯ 
ЛИРИКА: ЛИТЕРАТУРНИ ТЕРМИНИ И ПОНЯЦА Строфа и стих у 
писнї, шлєбодни стих, родолюбива, домолюбива и социялна 
писня. ШКОЛСКА ЛЕКТИРА Поезия 1. Дюра Папгаргаї Рано 2. 
Велько Петрович Параст 3. Михал Рамач Салаши 4. Дюра 
Папгаргаї Ту, такой при шерцу 5. Михал Рамач Врацим ше ище 
на старе Селище 6. Ирина Г. Ковачевич Перши нємири 7. 
Народна шпиванка по вибору 8. Крачунска писня по вибору 9. 
Народни коляди и Крачунски винчованки Проза 1. Руска 
народна приповедка Треба у младосци робиц… 2. Микола 
Скубан Шамла, Коцур 3. Володимир Гнатюк Руски Валал 4. 
Янко Рамач Руска школа у Коцуре 5. Лїтопис Контракт о 
насельованю Керестура 6. Зоз хронїки Керестура 7. Штефан 

загонетке и анегдоте 
-применити народне поуке 
усвакодневном животу 
-разликовати карактеристике басни 
и примећује поуке 
-разликовати жељено од могућег у 
реалном животу и бајки 
-уочити узрок и последице у 
књижевном делу 
-одредити главни лик у књижевном 
делу 
-издвојити главну тему од споредне 
-користити синониме , антониме и 
хомониме у препричавању 
-препознати песме са љубавном, 
социјалном...тематиком 
-применити знаке интерпункције у 
правописној норми 
-доследно примењивати меки знак 
-доследно примењивати 
непостојеће вокале о,е у русинском 
језику и непостојеће а у српском 
језику у речима које се не преводе 
на русински језик 
-примењивати велико слово у 
сложенијим ситуацијама 
-правилно изговарати русинске 
гласове 
-правилно користити акценат у 
русинским речима 
-правилно користити интонацију у 
русинском језику 
-правилно користити 
упитну,одричну и узвичну 
интонацију 
-разликовати различност 
коришћења глаголских времена 

активности 
Средства: слике, 
апликације, уџбеник, 
илустрације, ЦД 
Активности ученика: 
уочава, именује,чита, 
препознаје, открива, 
комуницира, разуме, 
упоређује, одговара на 
постављена питања, 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  по
маже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  инспирише,  р
азговара,  указује,  уважав
а труд, 
показује,  учествује,  подст
иче,  мотивише,  помаже у 
раду, објашњава,  одабира 
садржај,  одабира 
методе,  одабира 
средства,  бира 
текстове,  коригује,  вредн
ује, прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 
 
 

5) одговоран 
однос према 
околини;  
6) одговоран 
однос према 
здрављу;  
7) 
предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву;  
8) рад са 
подацима и 
информацијама;  
9) решаванје 
проблема;  
10) сарадња;  
11)дигитална 
компетенција 
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Чакан Вовк и лїшка и други басни 8. Владимир Кочиш 
Иштванова дражка до нєба 9. Руснаци у Новим Садзе Давни 
початки 10. Драмски текст по вибору зоз Заградки 11. 
Анеґдоти по вибору Науково-популарни и информативни 
тексти 12. Мирон Жирош Зоз живота наших предкох 13. Янко 
Рамач Вибор зоз историї Руснацох 14. Домашня лектира Дюра 
Папгаргаї Конєц швета Правилне писанє буквох Я, Є, Ї, Ю, Щ 
Правилне хаснованє гласох ДЗ, ДЖ Правилне хаснованє 
мегкого знака Знаки интерпункциї: точка зоз запяту, смуга, 
смужка Випадни вокали О, Е у руским язику и випадне А у 
сербским язику у словох хтори ше нє меняю 
ЕЛЕМЕНТИ НАЦИОНАЛНЕЙ КУЛТУРИ 
Артикулация шицких руских гласох, а окреме вигварянє д’, т’ и 
їх розликованє од сербских ђ и ћ Интонация опитних, 
розповедних и викричних виреченьох Пропиведанє о 
дожицох и зявеньох з хаснованьом нарастаня дїї Пошвидшанє 
або спомалшованє дїї Вибрац законченє дїї спрам свойого 
розуменя зявеньох Описованє цеку подїї, руху у природи 
(животинї у рушаню, природни зявеня, нєпогода) Умирйованє 
дїї Менованє дїї, роботи, сцелосци Школяре треба же би 
патрели театрални представи Треба же би научели шпивац 
руски народни шпиванки Треба же би научели танцовац голєм 
єден руски народни танєц Треба же би провадзели часопис 
Заградка и сотрудзовали як сотруднїки и дописнїки Тртеба же 
би провадзели радио и ТВ емисиї за дзеци на руским язику 
 

-користити речи за убрзавање у 
успораваље радње у књижевном 
делу 
-самостално саставити текст по 
сопственој идеји 
-користити речи за преувеличавање 
или смањивање у причању разних 
доживљаја 
-саставити и написати позивницу 
јадноставног садржаја 
-изражајно читање текста са 
разумевањем 
-користити више врста речника у 
зависности од потребе 
-разумети околности у старом крају 
пред досељењом Русина на простор 
јужне Паноније 
-разумети потребу досељења првих 
породица у ове крајеве 
-разумети и схватити услове за 
живот и посао 
-схватити културно наслеђе 
-разумети потребу за просветни рад 
-разумети потребу за развој 
културног и духовног живота Русина 

Наставник: Славица Мали 

Слободна наставна активност 

Медијска писменост 

Разред: 6. 

Недељни и годишњи фонд часова: 1/36 
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Циљ:  Да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, 
које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу. 

 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

ПОЈАМ И 
ФУНКЦИЈЕ 
МЕДИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕКОНСТРУК-
ЦИЈА И 
КОНСТРУК-ЦИЈА 
МЕДИЈСКЕ 
ПОРУКЕ 
 
 
 
ОГЛАШАВА-ЊЕ 
 
 
 

Медији и публика 
(корисници). 
Традиционални 
медији (штампа, 
радио, телевизија, 
филм) и нови 
медији (интернет). 
Улога и место 
медија у 
савременом 
друштву. 
Медијске навике 
(Мој медијски 
дан). 
 
 
 
 
Медијски 
садржаји као 
конструкти 
стварности. 
Деконструкција и 
конструкција 
медијских порука. 
 
Комерцијални 
медијски 
садржаји у 
различитим 

Ученик је у стању да: 
– идентификује/процени 
комуникацијски процес у односу 
медији – публика (корисници); 
– разликује традиционалне и нове 
медије поредећи начине пласирања 
порука; 
– упореди основне особености 
различитих медија и изводи закључке 
о функцијама медија; 
– опише и анализира своје медијске 
навике; 
– разликује медијске садржаје од 
стварности, 
идентификујући их као конструкте 
стварности; 
– деконструише једноставније 
примере медијских порука; 
– одговорно креира једноставније 
медијске садржаје. 
– критички вреднује оглашавање у 
различитим 
медијским садржајима и препознаје 
профит као основни циљ; 
– наводи примере манипулације у 
медијским садржајима којима се 
подстичу куповина и потрошња, 
одређена осећања, вредности и 
ставови потрошача. 
– разликује функције и могућности 

Моћ медија стоји у чињеници 
да су медији данас креатори 
друштвене и индивидуалне 
стварности. Медији могу дати 
значај обичним људима и 
обичним догађајима, утицати 
на стварање друштвене 
историје. Место и улога 
медија у глобалној култури с 
почетка 21. века захтева нови 
приступ учењу, усклађен са 
великим 
медијским и технолошким 
променама. Нова епоха 
подразумева способност 
критичке перцепције моћних 
слика мултимедијалне 
културе, разумевање њиховог 
значења, као и развијену 
вештину 
комуникације и продуковања 
медијских порука. Културни 
контекст савремене епохе 
условио је појаву медијске 
писмености, уже области 
образовања о медијима и за 
медије, која има есенцијални 
значај за активно учешће у 
грађанском друштву у новом 
миленијуму. 

Имајући у виду концепт 
програма, исходе и 
компетенције које треба 
развити, процес праћења и 
вредновања ученичких 
постигнућа не може се 
заснивати на класичним 
индивидуалним 
усменим и писаним 
проверама. Уместо тога, 
наставник треба 
континуирано да прати 
напредак ученика, који се 
огледа у начину на који 
ученици учествују у 
активностима, како 
прикупљају податке, како 
бране своје ставове, како 
аргументују, евалуирају, 
документују итд. Постигнућа 
ученика се, дакле, прате и 
вреднују формативно: током 
целог процеса. 
 
Посебно поуздани 
показатељи су квалитет 
постављених питања, 
способност да се нађе веза 
међу појавама, наведе 
пример, промени мишљење 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 
Комуникација 
 
Рад са подацима 
 
Дигитална 
компетенција 
 
Решавање 
проблема 
 
Сарадња 
 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 
Одговоран однос 
према здрављу 
Одговоран однос 
према околини 
 
Естетичка 
компетенција 
 
Предузимљи-
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МЕДИЈСКИ 
САДРЖАЈИ НА 
МОБИЛНИМ 
ДИГИТАЛ-НИМ 
ПЛАТФОРМАМА 
И 
ПРЕТРАЖИВАЊ
Е НА ИНТЕРНЕТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 

медијима 
(рекламе, 
скривене 
поруке намењене 
пласирању 
одређених идеја, 
садржаја 
и животних 
стилова). 
Профит као циљ 
оглашавања. 
тицај медијских 
садржаја на 
осећања, 
вредности и 
понашање 
публике – 
куповину и 
потрошњу. 
 
 
Комуникација у 
дигиталном 
окружењу. 
Поузданост и 
веродостојност 
информација на 
интернету. 
Претраживачи „на 
мрежи” и 
агрегатори 
садржаја. 
Вредновање и 
селекција 
доступних 
информација. 
Персонализована 

мобилних дигиталних платформи; 
– идентификује недостатке и 
предности мобилног телефона као 
уређаја за комуницирање, 
информисање и забаву; 
– препознаје сврху и начин 
функционисања претраживача „на 
мрежи” и агрегатора садржаја; 
– вреднује и разврстава једноставније 
примере информација са интернета 
према изворима из којег потичу, 
делећи их на поуздане и непоуздане; 
– препознаје ризично понашање на 
друштвеним мрежама. 
 

 
Богато свакодневно искуство 
ученика са медијима, пре 
свега путем друштвених 
мрежа и апликација на 
мобилним телефонима, 
одличан су ресурс за њихово 
упознавање са темама и 
циљевима програма. У 
процесу остваривања наставе 
посебно се подстичу: 
 
1) интерактивност, која се 
потврђује у договарању 
наставника и ученика о 
динамици и начинима 
реализације тема, 
иницијативи и активном 
учешћу ученика у 
активностима, предлагању 
илустративно-
демонстративних 
дидактичких средстава, попут 
медијских садржаја које 
ученици свакодневно прате 
на интернету и сл.; 
 
2) рад у групама као облик 
рада који подстиче развој 
компетенције за 
комуникацију и сарадњу, 
значајне за разумевање 
феномена медија; 
 
3) креативност, која се развија 
кроз стваралачки однос 
према медијима и активности 

у контакту са аргументима, 
разликују чињенице од 
интерпретација, изведе 
закључак, прихвати 
другачије мишљење, 
примени научено, предвиде 
последице, дају креативна 
решења. Такође, наставник 
прати и вреднује како 
ученици међусобно 
сарађују, како решавају 
сукобе мишљења, како 
једни другима помажу, да 
ли испољавају иницијативу, 
како превазилазе тешкоће, 
да ли показују критичко 
мишљење или критицизам, 
колико су креативни. За 
неке садржаjе прикладни су 
и други начини провере 
напредовања као што су 
нпр. квизови или улазни и 
излазни тестови како би се 
утврдили ефекти рада на 
нивоу знања, вештина, 
ставова. Вредновање 
ученичких постигнућа врши 
се у складу са Правилником 
о оцењивању ученика у 
основном образовању и ва- 
спитању. Ученици свакако 
треба унапред да буду 
упознати шта ће се и на коjи 
начин пратити и 
вредновати. Приликом 
сваког вредновања 
постигнућа потребно је 

вост и 
оријентација ка 
предузетништву 
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претрага на 
Гуглу. 
Анализа 
апликација на 
мобилном 
телефону. 
Зависност од 
мобилних 
телефона. 
 

конструкције медијских 
порука, надовезане на 
активности деконструкције 
медијских садржаја и 
 
4) пројектна настава, која 
омогућава синтезу 
истраживачког и стваралачког 
приступа медијима, јачање 
сарадње, иницијативе и 
предузетничких могућности 
ученика. 

ученику дати повратну 
информацију која помаже 
да разуме грешке и 
побољша свој резултат и 
учење. 

Наставник: Весна Бјелић 

Вежбањем до здравља 

Разред:6 
Недељни и годишњи фонд часова: 1/36 
Циљ: Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима,  развије вештине и формира ставове 
и вредности од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметнеко
мпетенције 

 
 

ВЕЖБАЊЕ, 
ЗДРАВЉЕ И 
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

 
ИСХРАНА И 
ВЕЖБАЊЕ 

 
ВЕЖБАЊЕ И 

ФИЗИЧКИ 
ИЗГЛЕД 

 

Тема прожима вежбање, 
здравље и животну 
средину и настоји да 
одговори на питање 
чему служи вежбање и 
како и где то радити. 
Питање о томе зашто 
нека особа вежба, 
односно из којих мотива 
то ради као и зашто се 
одустаје од вежбања. 
Највећупажњу 
требададобијекључнипој
амсадржајакојисеодноси

– дефинише појам здравља, 
разликујефизичко, ментално и социјално 
здравље и образлаже утицај 
вежбања на здравље; 
– упореди специфичности вежбања у 
спорту и ван спорта; 
– разликује правилно од неправилног 
вежбања и планира сопствене физичке 
активности у складу са потребама, 
могућностима и интересовањима; 
– има увид у сопствене разлоге вежбања и 
истрајава у вежбању; 
– препознаситуације у којима не сме да 
вежба; 

Вербално ,писмено . 
Код неких садржаја 

могу се урадити 
иницијални и излазни 

тест којим ће се 
утврдити знања, 

вештине, ставови пре и 
после 

рада на неком садржају. 

Имајући у виду 
концептпрограма, 
исходе и 
компетенције 
које треба развити 
наставник 
континуирано прати 
напредак ученика, 
који се огледа у 
начинунакојиучениц
иучествују у актив- 
ностима, 
какоприкупљајупода
тке,какоаргументују, 

– 
Компетенцијазацел
оживотноучење 
– Комуникација 
– Радсаподацима и 
информацијама 
– 
Дигиталнакомпетен
ција 
– 
Решавањепроблема 
– Сарадња 
– 
Одговоранодноспре
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У ВЕЖБАЊУ 
ЈЕДНАКИ 

направилнодржањејерсе
оновежбањемможеунап
редитиштојезначајно 
и заздравље и 
зафизичкиизглед. 

– препозна утицај различитих вежбања на 
физички изглед и здравље; 
– повеже позитиван и негативан утицај 
вежбања на имунитет; 
– поштује еколошка правила у средини где 
вежба; 
– правилно поступа у пружању прве 
помоћи при повредама у вежбању; 
– критички вреднује идеале физичког 
изгледа који се намећ укао и начине за 
њихово достизање; 
– користи поуздане изворе информација о 
утицају исхране и вежбања на здравље и 
физичкиизглед; 
– разликује добро од лошег држања тела и 
коригује сопствено држање тела; 
– препозна ризике гојазности и мршавости; 
– наведе принципе правилне исхране и 
примењује их у свомсвакодневном животу; 
– критички се односи према рекламираним 
производима 
животних намирница; 
– аргументовано дискутује о физичким 
активностима и начину исхране и 
ризицима неодговарајућих дијета; 
– доведе у везу вежбање са правима 
детета; 
– аргументује значај вежбања после 
болести и неких повреда; 
– поштује потребе и могућности 
различитих учесника у вежбању и наведе 
примере равноправности и 
неравноправности у спорту; 
– преферира физичке активности на 
свежем ваздуху са другом децом у односу 
на седење код куће за 
компјутером. 

којеставовеизражава
ју. 
Поузданипоказатељ
инапреткасуквалитет
постављенихпитања, 
способностдасепром
енимишљење у 
контактусааргументи
ма, разликовање 
чињеницаодинтерпр
етације, способност 
да се изведе 
закључак, прихвати 
другачије мишљење, 
примени научено, 
предвидепоследице. 
Коднекихсадржајам
огусеурадитиинициј
ални и излазни 
тесткојимћесеутврди
тизнања, вештине, 
ставовипре и после 
радананекомсадржа
ју. 
Вредновањеученичк
ихпостигнућавршисе 
у складусаПра- 
вилником о 
оцењивањуученика 
у основном 
образовању и 
васпитању. 
Оцењивање је 
описно (истичесе, 
добар, задовољава), 
а оцена не улази у 
општи успех. 

маздрављу 
– 
Одговоранодноспре
маоколини 
– Одговорноучешће 
у 
демократскомдруш
тву 
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Наставник: Душан Кулић 

Сачувајмо нашу планету 

Разред: 6 
Недељни и годишњи фонд часова: 1 час недељно и 36 годишње 
Циљ:  развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања света који 
га окружује, лакше сналажење у природном и социјалном окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и примене концепта 
одрживог развоја. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

ПОЛОЖАЈ И 
УЛОГА ЧОВЕКА У 
ПРИРОДИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИРОДНА 
БОГАТСТВА 
(РЕСУРСИ) И 
ОДРЖИВО 

Основни појмови 
из области 
животне средине. 
Утицај човека на 
животну средину. 
Концепт одрживог 
развоја. 
Спровођење 
акција у заштити и 
очувању животне 
средине (мали 
пројекти) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Природни ресурси 
(богатства) – 
дефиниција, 
подела и значај. 

– наведе основне појмове о 
животној средини;  
– наведе примере утицаја 
човека на животну средину; 
 – уочи узрочно-последичне 
везе и односе на релацији човек 
и животна средина; 
 – препозна проблеме у 
локалној средини на основу 
концепта одрживог развоја; 
 – активно и одговорно управља 
и решава интегративне 
пројектне задатке;  
– повезује хоризонтално и 
вертикално знања о одрживом 
коришћењу ресурса и користи 
холистички приступ у решавању 
проблема одрживог развоја; – 
развија ставове и вредности о 
очувању животне средине кроз 
решавање проблема на 
локалитету; 
 – емоционално реагује на 
проблеме локалног окружења;  
– схвати и разуме поделу и 

-подела групама 
истраживачке задатке 
анализирање једаног од 
утицаја човека на природну 
средину као и последице 
тих утицаја на живот људи.  
-израда промотивног 
материјала који се односи 
на заштиту и очување 
природе  
- осмишљавање различиих 
активности везане за ту 
сврху 
 
 
 
 
 
 
 
-подела на две групе  једна 
група ради истраживачки 
задатак везан за предности 
и недостатке коришћења 
обновљивих, а друга за 

пратити напредак 
ученика, који се 
огледа у начину на 
који ученици 
учествују у 
активностима, како 
прикупљају податке, 
како бране своје 
ставове, како 
аргументују, 
евалуирају, 
документу- 
ју што се постиже 
формативним 
оцењивањем. 
-поуздани 
показатељи су 
квалитет 
постављених пи- 
тања, способност да 
се нађе веза међу 
појавама, наведе 
пример, 
промени мишљење 
у контакту са 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Естетичка 
компетенција 
Решавање 
проблема 
Комуникација 
Сарадња Рад са 
подацима и 
информацијама 
Дигитална 
компетенција 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
Одговоран однос 
према здрављу 
Одговоран однос 
према околини 
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КОРИШЋЕЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВОРИ И 
ПОСЛЕДИЦЕ 
ЗАГАЂИВАЊА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обновљиви и 
необновљиви 
природни 
ресурси. Жива 
бића као 
природни ресурс 
(мали пројекти). 
Одрживо 
коришћење 
ресурса. 
 
 
 
Појам, извори и 
врсте загађивања. 
Глобалне промене 
и глобалне 
последице. 
Озонске рупе и 
последице на 
животну средину. 
Смањење 
загађења од 
отпада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

значај природних ресурса 
 – разликује обновљиве од 
необновљивих природних 
ресурса;  
– препозна и наводи примере 
обновљивих и необновљивих 
природних ресурса; 
 – критички се односи према 
нерационалном коришћењу 
необновљивих природних 
ресурса; 
 
 
– наведе изворе и последице 
загађења природне средине – 
разликује изворе и врсте 
загађења;  
– анализира из различитих 
углова утицај загађења на живи 
свет; 
– разврстава изворе загађења; 
 – истражи изворе загађења у 
локалној средини;  
– наведе примере последица 
стварања озонских рупа и 
других глобалних проблема на 
животну средину;  
– уочава узрочно последичне 
везе између глобалних и 
локалних проблема загађења и 
очувања природне средине;  
– уочи повезаност природних, 
социјалних и економских 
фактора у очувању животне 
средине;  
– креира решења за смањење 
загађења од отпада у оквиру 

коришћење необновљивих 
извора енергије, а своје 
резултате приказују путем 
паноа, ппт и сл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Из Интегралног катастра 
загађивача Републике 
Србије пронаћи податке о 
загађењу животне средине 
на локалном нивоу и након 
тога разговарати како они 
виде проблем и што је још 
важније, како виде решење 
проблема загађења.  
-глобалне последице 
загађења животне средине 
издвајају ефекат стаклене 
баште, киселе кише, озонске 
рупе, ученици у групама 
путем паноа, стрипа или 
филма представљају њихове 
узроке. 
 
 
 
 
 
 
 

аргументима, 
разликују чиње- 
нице од 
интерпретација, 
изведе закључак, 
прихвати другачије 
мишљење, примени 
научено, предвиде 
последице, дају 
креативна 
решења. 
-наставник прати и 
вреднује како 
ученици међу- 
собно сарађују, како 
решавају сукобе 
мишљења, како 
једни дру- 
гима помажу, да ли 
испољавају 
иницијативу, како 
превазилазе те- 
шкоће, да ли 
показују критичко 
мишљење или 
критицизам, колико 
су креативни. 
-квизови или улазни 
и излазни 
тестови како би се 
утврдили ефекти 
рада на нивоу 
знања, вештина, 
ставова. 
-Вредновање 
ученичких 
постигнућа врши се у 
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БИОДИВЕРЗИТЕТ 
И 
ГЕОДИВЕРЗИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дефиниција 
биодиверзитета и 
геодиверзитета. 
Угрожавање 
биодиверзитета и 
геодиверзитета. 
Заштита 
биодиверзитета и 
геодиверзитета. 

пројеката;  
– користи методе и алате 
истраживања на терену;  
– прикупља податке из 
различитих извора уз критичко 
сагледавање и доношење 
закључка; 
 
 
 – разликује биодиверзитет од 
геодиверзитета;  
– идентификује и објашњава 
факторе који доводе до 
угрожавања биодиверзитета и 
геодиверзитета; 
 – процењује негативан утицај 
појединих фактора на 
биодиверзитет и геодиверзитет 
у локалној средини; 
 – наводи примере заштите 
биодиверзитета и 
геодиверзитета; 
 – креира истраживачке задатке;  
– користи ИКТ приликом 
прикупљања информација и 
представљања резултата 
истраживања о геодиверзитету 
и биодиверзитету; 
 – ради у тиму, размењује 
мишљење и учествује у 
акцијама очувања животне 
средине;  
– објашњава резултате 
истраживања повезаности 
геодиверзитета и 
биодиверзитета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-посета Заводу за заштиту 
природе Србије или 
организовати предавања, 
презентације, креативне 
радионице, еко-играонице, 
прилагођена истраживања 
на терену, излете у 
природна добра, изложбе 
цртежа и фотографија, 
пројекције филмова и 
слично, чиме се код ученика 
развија свест о вредностима 
и значају природних 
ресурса, њиховом очувању у 
циљу изграђивања знања и 
вештина еколошки активних 
и одговорних грађана. 

складу са 
Правилником о 
оцењивању ученика 
у основном 
образовању и ва- 
спитању. 
-Приликом сваког 
вредно- 
вања постигнућа 
потребно је ученику 
дати повратну 
информацију 
која помаже да 
разуме грешке и 
побољша свој 
резултат и учење. 

Наставник: Наташа Стевовић 
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3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 
А- обавезни наставни предмети 

3.1. Српски језик и књижевност 

Разред: 7. 

Недељни и годишњи фонд часова: 4/144 

Циљ:Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у 
говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 
фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко 
мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом 
тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској 
писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

Назив 
теме 

Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 

Начин 
провере 

остварености 
исхода 

Међупредме
тне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

КЊИЖЕВ-
НОСТ 
 
 
ЈЕЗИК 
Граматика 
 
Правопис 
 
 
Ортоепија 
 
 
ЈЕЗИЧКА 

ЛЕКТИРА 
ЛИРИКА 
ЕПИКА 
ДРАМА 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
ДОПУНСКИ ИЗБОР 
ЛЕКТИРЕ 
 (бирати 3 дела) 
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ 
И ПОЈМОВИ 
Опкорачење. Рефрен. 

– користи књижевне термине и 
појмове обрађиване у 
претходним разредима и 
повезује их са новим делима 
која чита; 
– истакне универзалне 
вредности књижевног дела и 
повеже их  
са сопственим искуством и 
околностима у којима живи;  
– чита са разумевањем 
различите врсте текстова и 
коментарише  
их, у складу са узрастом; 

КЊИЖЕВНОСТ  
Окосницу програма књижевности чине 
текстови из лектире. Избор дела је у 
највећој мери заснован на принципу 
прилагођености узрасту.  
Избор дела треба да буде усклађен са 
могућностима, потребама и 
интересовањима конкретног ђачког 
колектива. 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 

Праћење и 
вредновање 
резултата 
напредовања 
ученика је у  
функцији 
остваривања 
исхода, а 
започиње 
иницијалном 
проценом  
достигнутог 
нивоа знања, 
у односу на 

Компетенција 
за 
целоживотно 
учење 
 
Комуникација 
 
Рад с 
подацима и 
информација
ма 
 
Дигитална 
компетенција 

1.ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊА 
ПРОЧИТАНОГ 
CJ.1.1.1.  
CJ.1.1.2.  
CJ.1.1.3.  
CJ.1.1.4.  
CJ.1.1.5.  
CJ.1.1.6.  
CJ.1.1.7.  
CJ.1.1.8.  
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
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КУЛТУРА 
 
 

Цезура. 
Везани и слободни 
стих. 
ауторске лирске песме: 
рефлексивна и 
сатирична песма. 
Језичко-стилска 
изражајна средства: 
метафора, алегорија, 
градација, словенска 
антитеза, фигуре 
понављања (асонанца и 
алитерација).  
Функција мотива у 
композицији лирске 
песме.  
Песма у прози. 
Фабула и сиже.  
Статички и динамички 
мотиви.  
Композиција. Епизода.  
Идејни слој књижевног 
текста. Хумор, иронија 
и сатира. 
Врсте карактеризације 
књижевног лика.  
Унутрашњи монолог. 
Хронолошко и 
ретроспективно 
приповедање. 
Дневник. Путопис. 
Аутобиографија. 
Легендарна прича. 
Предања  
о постанку бића, места 
и ствари. 
Афоризам. 

– разликује народну од ауторске 
књижевности и одлике 
књижевних родова и основних 
књижевних врста; 
– разликује основне одлике 
стиха и строфе – укрштену, 
обгрљену и парну риму; 
слободни и везани стих; рефрен; 
– тумачи мотиве (према 
њиховом садејству или 
контрастивности) и песничке 
слике у одабраном лирском 
тексту; 
– локализује књижевна дела из 
обавезног школског програма; 
– разликује етапе драмске 
радње; 
– разликује аутора 
књижевноуметничког текста од 
наратора,  
драмског лица или лирског 
субјекта; 
– разликује облике казивања 
(форме приповедања); 
– идентификује језичко-стилска 
изражајна средства и разуме  
њихову функцију;  
– анализира идејни слој 
књижевног дела служећи се 
аргументима из текста; 
– уочи разлике у 
карактеризацији ликова према 
особинама: физичким, 
говорним, психолошким, 
друштвеним и етичким; 
– разликује хумористички од 
ироничног и сатиричног тона 

његове структуре, повезивање и 
груписање са одговарајућим садржајима 
из других предметних подручја – 
граматике, правописа и језичке културе 
и сл.). 
Текстови из допунског дела програма 
треба да послуже наставнику и при 
обради наставних јединица из 
граматике, као и за обраду и 
утврђивање садржаја из језичке културе.  
Нови програм заснован је на уочавању 
природе и улоге књижевног дела, као и 
уочавању разлике књижевних и 
некњижевних текстова, односно 
њиховој већој корелативности.  
Предложени обавезни, књижевни, 
научнопопуларни и информативни 
текстови и садржај обавезне домаће 
лектире, као и примери из допунског 
избора, приликом осмишљавања 
годишњег плана рада, а потом и при 
обликовању оријентационих, месечних 
планова рада, могу се тематски 
повезивати. Поред тога, неопходно  
је успоставити и уравнотежену 
дистрибуцију наставних јединица 
везаних за све подобласти предмета, 
функционално повезати садржаје из 
језика и књижевности (где год је то 
могуће) и оставити довољно часова за 
утврђивање и систематизацију градива. 
Поред корелације међу текстовима, 
неопходно је да наставник успостави 
вертикалну корелацију. Наставник се 
претходно обавезно упознаје са 
садржајима Српског језика и 
књижевности из претходних разреда 

који ће се 
одмеравати 
даљи  
напредак и 
формирати 
оцена. Сваки 
наставни час 
и свака 
активност 
ученика је 
прилика за 
формативно 
оцењивање, 
односно 
регистровање 
напретка 
ученика и 
упућивање на 
даље 
активности.  
Формативно 
вредновање 
је саставни 
део 
савременог 
приступа  
настави и 
подразумева 
процену 
знања, 
вештина, 
ставова и 
понашања, 
као и 
развијања 
одговарајуће 
компетенције 

 
Решавање 
проблема 
 
Сарадња 
 
Одговорно 
учешће у 
демократско
м друштву 
 
Одговоран 
однос према 
здрављу 
 
Одговоран 
однос према 
околини 

CJ.1.2.1.  
CJ.1.2.2.  
CJ.1.2.3.  
CJ.1.2.4.  
CJ.1.2.5. 
CJ.1.2.6.  
CJ.1.2.7.  
CJ.1.2.8.  
CJ.1.2.9.  
3. 
ГРАМАТИКА, 
ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
У подобласти 
ГРАМАТИКА 
ученик/учени
ца: 
CJ.1.3.1.  
CJ.1.3.2.  
CJ.1.3.3.  
CJ.1.3.4.  
CJ.1.3.5.  
CJ.1.3.6.  
CJ.1.3.7.  
CJ.1.3.8.  
CJ.1.3.9.  
CJ.1.3.10. 
CJ.1.3.11.  
У подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/учени
ца: 
CJ.1.3.12.  
CJ.1.3.13.  
CJ.1.3.14.  
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Пословице, изреке; 
питалице; загонетке. 
Драмска радња; етапе 
драмске радње: увод, 
заплет, врхунац, 
перипетија, расплет. 
Драмска ситуација. 
Драма у ужем смислу 
Грађење и основна 
значења глаголских 
облика: футур II, 
императив, потенцијал; 
трпни гл. придев, гл. 
прилог садашњи и гл. 
прилог прошли. Подела 
глаголских облика на 
просте и сложене и на  
личне (времена и 
начини) и неличне. 
Непроменљиве врсте 
речи: везници, речце, 
узвици. 
Појам синтагме (главни 
члан и зависни 
чланови); врсте 
синтагми: именичке, 
придевске, прилошке и 
глаголске. Атрибут у 
оквиру синтагме.  
Логички субјекат. 
Сложени глаголски 
предикат.  
Напоредни односи 
међу реченичним 
члановима – саставни, 
раставни и супротни.  
Појам комуникативне и 

књижевног дела; 
– критички промишља о смислу 
књижевног текста и 
аргументовано образложи свој 
став; 
– доведе у везу значење 
пословица и изрека са идејним 
слојем  
текста– препозна националне 
вредности и негује 
културноисторијску  
баштину; 
– размотри аспекте родне 
равноправности у вези са 
ликовима  
књижевно-уметничких текстова; 
– препоручи књижевно дело уз 
кратко образложење;  
– упореди књижевно и филмско 
дело настало по истом 
предлошку, позоришну 
представу и драмски текст; 
– разликује глаголске начине и 
неличне глаголске облике и 
употреби их у складу са нормом; 
– одреди врсте непроменљивих 
речи у типичним случајевима; 
– уочи делове именичке 
синтагме;  
– разликује граматички и 
логички субјекат; 
– разликује сложени глаголски 
предикат од зависне реченице 
са везником да; 
– препозна врсте напоредних 
односа међу реченичним 
члановима и независним 

ради успостављања принципа 
поступности и систематичности. 
Наставник, такође, треба да познаје 
садржаје других предмета обрађиваних 
у млађим разредима и у петом разреду 
основне школе, који корелирају с 
предметом Српски језик и књижевност.  
При обради текста, примењиваће се у 
већој мери јединство аналитичких и 
синтетичких поступака и гледишта. У 
складу са исходима, ученике треба 
навикавати да своје утиске, ставове и 
судове о књижевном делу подробније 
доказују чињеницама из самога текста и 
тако их оспособљавати за самосталан 
исказ, истраживачку делатност и 
заузимање критичких ставова. 
Обрада књижевног дела пожељно је да 
буде проткана решавањем проблемских 
питања која су подстакнута текстом и 
уметничким доживљавањем.  
Приликом тумачења текста ученике 
треба навикавати да своје утиске, 
ставове и судове о књижевном делу 
подробније доказују чињеницама из 
самога текста и тако их оспособљавати 
за самосталан исказ, истраживачку 
делатност и заузимање критичких 
ставова, уз уважавање индивидуалног 
разумевања смисла књижевног текста и 
исказивање различитих ставова. 
Књижевнотеоријске појмове ученици ће 
упознавати уз обраду одговарајућих 
текстова и помоћу осврта на претходно 
читалачко искуство.  
ЈЕЗИК  
Захтеви у овом програму нису усмерени 

током наставе 
и  
учења. 
Формативно 
мерење 
подразумева 
прикупљање 
података о  
ученичким 
постигнућима
, при чему се 
најчешће 
примењују 
следеће  
технике: 
реализација 
практичних 
задатака, 
посматрање и 
бележење  
ученикових 
активности 
током 
наставе, 
непосредна 
комуникација 
између 
ученика и 
наставника, 
регистар за 
сваког 
ученика (мапа  
напредовања) 
итд. Резултати 
формативног 
вредновања 
на крају 

CJ.1.3.15.  
CJ.1.3.16.  
У подобласти 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
ученик/учени
ца: 
CJ.1.3.17.  
CJ.1.3.18.  
CJ.1.3.19.  
CJ.1.3.20.  
CJ.1.3.21.  
4.КЊИЖЕВ-
НОСТ 
CJ.1.4.1.  
CJ.1.4.2.  
CJ.1.4.3.  
CJ.1.4.4.  
CJ.1.4.5.  
CJ.1.4.6.  
CJ.1.4.7.  
CJ.1.4.8.  
CJ.1.4.9.  
 
Следећи 
искази 
описују шта 
ученик/учени
ца зна и уме 
на средњем 
нивоу. 
1. ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ 
CJ.2.1.1.  
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предикатске реченице. 
Независне предикатске 
реченице ‒ напоредни 
односи међу 
независним 
реченицама (саставни, 
раставни, супротни). 
Зависне предикатске 
реченице (изричне, 
односне, месне, 
временске, узрочне, 
условне, допусне, 
намерне, последичне и 
поредбене). 
Реченични чланови 
исказани речју, 
предлошко-падежном 
конструкцијом, 
синтагмом и 
реченицом. 
Конгруенција – основни 
појмови. 
Правописна решења у 
вези са обрађеним 
глаголским облицима. 
Интерпункција у вези са 
зависним реченицама 
(запета, тачка и  
запета). Писање 
скраћеница, 
правописних знакова 
Правописна решења у 
вези са обрађеним 
глаголским облицима. 
Интерпункција у вези са 
зависним реченицама 
(запета, тачка и  

реченицама; 
– идентификује врсте зависних 
реченица; 
– искаже реченични члан речју, 
предлошко-падежном 
конструкцијом, синтагмом и 
реченицом; 
– примени основна правила 
конгруенције у реченици; 
– доследно примени 
правописну норму; 
– разликује дугосилазни и 
дугоузлазни акценат; 
– говори на задату тему 
поштујући књижевнојезичку 
норму; 
– разликује 
књижевноуметнички од 
публицистичког функционалног 
стила; 
– састави кохерентан писани 
текст у складу са задатом темом  
наративног и дескриптивног 
типа; 
– напише једноставнији 
аргументативни текст 
позивајући се на  
чињенице; 
– користи технички и сугестивни 
опис у изражавању;  
– препозна цитат и фусноте и 
разуме њихову улогу; 
– пронађе потребне 
информације у нелинеарном 
тексту; 
– напише електронску (имејл, 
SMS) поруку поштујући 

само на усвајање  
језичких правила и граматичке норме, 
већ и на разумевање њихове функције и 
правилну примену у усменом и 
писменом изражавању. 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.  
Граматика 
Основни програмски захтев у настави 
граматике јесте да се ученицима језик 
представи и тумачи као систем. Ниједна 
језичка појава не би требало да се 
изучава изоловано, ван контекста у 
којем се остварује њена функција (у 
свакој погодној прилици могу се знања 
из граматике ставити у функцију 
тумачења текста, како уметничког тако и 
научнопопуларног). Један од изразито 
функционалних поступака у настави 
граматике јесу вежбања заснована на 
коришћењу примера из непосредне 
говорне праксе. 
Правопис 
Правописна правила се усвајају путем 
систематских вежбања (правописни 
диктати, исправка грешака у датом 
тексту, тестови са питањима из 
правописа итд.). У оквиру правописних 
вежби пожељно је повремено укључити 
и питања којима се проверава графија 
(писана слова: велико и мало ћириличко 

наставног 
циклуса треба 
да буду 
исказани и 
бројчаном 
оценом.  
Рад сваког 
наставника 
састоји се од 
планирања, 
остваривања,  
праћења и 
вредновања. 
Важно је да 
наставник, 
поред 
постигнућа  
ученика, 
континуирано 
прати и 
вреднује 
властити рад. 
Све што  
се покаже 
добрим и 
ефикасним, 
наставник ће 
користити и 
даље у  
својој 
наставној 
пракси, а оно 
што буде 
процењено 
као 
недовољно  
делотворно, 

CJ.2.1.2.  
CJ.2.1.3.  
CJ.2.1.4.  
CJ.2.1.5.  
CJ.2.1.6.  
CJ.2.1.7.  
 
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
CJ.2.2.1.  
CJ.2.2.2.  
CJ.2.2.3.  
CJ.2.2.4.  
CJ.2.2.5.  
 
3. 
ГРАМАТИКА, 
ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
CJ.2.3.1.  
CJ.2.3.2.  
CJ.2.3.3.  
CJ.2.3.4.  
CJ.2.3.5.  
CJ.2.3.6.  
CJ.2.3.7.  
CJ.2.3.8.  
У подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/учени
ца: 
CJ.2.3.9.  
CJ.2.3.10.  
CJ.2.3.11.  
4.КЊИЖЕВ-
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запета). Писање 
скраћеница, 
правописних знакова 
Дугоузлазни и 
дугосилазни акценат. 
Књижевни и остали 
типови текстова у 
функцији 
унапређивања  
језичке културе. 
Књижевноуметнички и 
публицистички 
текстови. 
Усмени и писмени 
састави према унапред 
задатим смерницама  
(ограничен број речи; 
задата лексика; 
одређени граматички 
модели и сл.). 
Текст заснован на 
аргументима. 
Технички и сугестивни 
опис. 
Репортажа.  
Цитати и фусноте из 
различитих књижевних 
и неуметничких  
текстова. 
Нелинеарни текстови: 
табеле, легенде, 
графикони, мапе ума и  
друго. 
Говорне вежбе: 
интерпретативно-
уметничке (изражајно 
читање, рецитовање); 

нормативна правила; 
– примени различите стратегије 
читања (информативно, 
доживљајно, истраживачко и 
др.); 
– састави текст репортажног 
типа (искуствени или 
фикционални); 
– правилно употреби 
фразеологизме и устаљене 
изразе који се  
јављају у литерарним и 
медијским текстовима 
намењеним младима. 

Ћ, Ђ; велико и мало латиничко Ђ, велико 
Г, С, Ш итд.). 
Такође, треба подстицати ученике да 
сами уочавају и исправљају правописне 
грешке у СМС комуникацији, као и у 
различитим типовима комуникације 
путем интернета. 
Oртоепијa 
Наставник стално треба да указује на 
важност правилног говора, који се негује 
спровођењем одређених ортоепских 
вежби.  
Ортоепске вежбе не треба реализовати 
као посебне наставне јединице, већ уз 
одговарајуће теме из граматике. 
Уз коришћење аудио снимака, ученике 
треба навикавати да препознају, 
репродукују и усвоје правилно 
акцентован говор, а у местима где се 
одступа од акценатске норме, да 
разликују стандардни акценат од свога 
акцента, тј. од дијалекатске 
акцентуације. Као ортоепску вежбу 
треба спроводити и говорење напамет 
научених одломака у стиху и прози (уз 
помоћ аудитивних наставних средстава). 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 Ова наставна област, иако је 
програмски конституисана као посебно 
подручје, мора се повезивати с обрадом 
књижевних текстова као 
репрезентативних образаца 
изражавања, а такође и са наставом 
граматике и правописа. Исто тако,  
обрада књижевног текста и рад на 
граматици и правопису књижевног 
језика мора укључивати и садржаје који 

требало би 
унапредити. 

НОСТ 
CJ.2.4.1.  
CJ.2.4.2.  
CJ.2.4.3.  
CJ.2.4.4.  
CJ.2.4.5.  
CJ.2.4.6.  
CJ.2.4.7.  
CJ.2.4.8.  
CJ.2.4.9.  
 
 
Следећи 
искази 
описују шта 
ученик/учени
ца зна и уме 
на напредном 
нивоу. 
1. ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ 
CJ.3.1.1.  
CJ.3.1.2.  
CJ.3.1.3.  
CJ.3.1.4.  
 
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
CJ.3.2.1.  
CJ.3.2.2.  
CJ.3.2.3.  
CJ.3.2.4.  
CJ.3.2.5.  
 
3. 
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вежба аргументовања 
(дебатни разговор). 
Правописне вежбе: 
диктат, исправљање 
правописних грешака у  
тексту; запета у 
зависносложеним 
реченицама; глаголски 
облици; електронске 
поруке. 
Језичке вежбе: 
допуњавање текста 
различитим облицима 
променљивих речи; 
допуњавање текста 
непроменљивим 
речима;  
обележавање 
комуникативне 
реченице у тексту; 
исказивање реченичног 
члана на више начина 
(реч, синтагма, 
предлошко-падежна 
конструкција, 
реченица); 
фразеологизми 
(разумевање и  
употреба) и друге. 
Писмене вежбе и 
домаћи задаци и 
њихова анализа на 
часу. 
Четири школска 
писмена задатка – по 
два у сваком 
полугодишту 

доприносе неговању културе усменог и 
писменог изражавања. 
Језичка култура се негује спровођењем 
лексичко-семантичких и стилских вежби, 
које имају за циљ богаћење речника и 
развијање способности и вештине 
изражавања. Све врсте тих вежбања, 
чији је циљ развијање језичког 
мишљења, изводе се на тексту или у 
току говорних вежби. 
Када су у питању домаћи задаци, 
препоручује се да се 4 задатка пишу 
ћирилицом, а четири латиницом 
(наизменично). Годишње се ради четири 
школска писмена задатка – по два у 
сваком полугодишту (један час за израду 
задатка и два за анализу и писање 
побољшане верзије састава). Школске 
писмене задатке требало  
би писати ћирилицом, а два исправка 
латиницом.  
Приликом реализације програма 
предмета српски језик и књижевност 
наставници треба да користе и 
савремене технологије (нпр. видео-бим, 
паметну таблу и сл.). Осавремењивање 
часова може се постићи и коришћењем 
електронских уџбеника и других 
наставних средстава праћења и 
вредновања. Важно је да наставник, 
поред постигнућа ученика, 
континуирано прати и вреднује властити 
рад. Све што се покаже добрим и 
ефикасним, наставник ће користити и 
даље у својој наставној пракси, а оно 
што буде процењено као недовољно 
делотворно, требало би унапредити 

ГРАМАТИКА, 
ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
CJ.3.3.1.  
CJ.3.3.2.  
CJ.3.3.3.  
CJ.3.3.4.  
CJ.3.3.5.  
CJ.3.3.6.  
У подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/учени
ца: 
CJ.3.3.7.  
CJ.3.3.8.  
 
4.КЊИЖЕВ-
НОСТ 
CJ.3.4.1.  
CJ.3.4.2.  
CJ.3.4.3.  
CJ.3.4.4.  
CJ.3.4.5.  
CJ.3.4.6.  
CJ.3.4.7.  
CJ.3.4.8.  
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Наставник: Весна Бјелић 

3.2. Енглески језик 

Разред:7 
Недељни и годишњифондчасова: 2, 72 
Циљ:Циључењастраногјезикајестедасеусвајањемфункционалнихзнања о језичкомсистему и култури и 
развијањемстратегијеучењастраногјезикаоспособљеностиосновнуписану и усменукомуникацију и стекнепозитиванодноспремадругимајезицима и културама, 
као и премасопственомјезику и културномнаслеђу. 

Назив теме Исходи Начин остваривања 
Начинпровереоства

реностиисхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 
ИПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 
И ДРУГИХИ ТРАЖЕЊЕ/ 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 
И 
ДРУГИМА 
 
ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 
ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА 
И ЗБИВАЊА 
 
ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 
И 
САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И 
РЕАГОВАЊЕ НА 
ЊИХ 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 

Ученик ће бити у стању да:  
– разуме једноставније текстове који се односе 
на поздрављање,представљање и тражење/ 
давањеинформацијаличнеприроде; 
– поздрави и отпоздрави, представисебе и 
другогкористећиједноставнијајезичкасредства; 
– размени једноставније информације личне 
природе; 
– у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 
– разуме једноставније текстове који се односе 
на опис особа,биљака,животиња, предмета, 
места, појaва, радњи, стања и збивања; 
– опише и упоредиживабића, предмете, места, 
појаве, радње,стања и збивања користећи 
једноставнија језичкасредства; 
– разумеједноставнијепредлоге, савете и 
позивеназаједничкеактивности и одговори на 
њихузодговарајућеобразложење; 
– упутипредлоге, савете и позиве на заједничке 
активности користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 
– затражи и пружидодатнеинформације у вези 
са предлозима, саветима и позивима на 

Облици: фронтални, 
индивидуални, групни, рад 
у пару 
 
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
раднатексту,илустративно-
демонстративна, 
практичанрад 
 
Средства: Раднилист, 
Уџбеник, ЦД, 
плејер,свеска. 
 
Активностиученика: 
запажа, уочава, 
закључује,обележава, 
промишља, пита, 
констатује, решава, 
разликује, наводи, 
разврстава, слуша, чита, 
презентује, изражава 
мишљење, класификује, 
упоређује... 

-Формативно и 
сумативно 
вредновање  
-оцењивањем 
језичких вештина 
(читање, слушање, 
говор и писање) 
-оцењивање 
усвојености 
лексичких 
садржаја и језичких 
структура, примена 
правописа, 
ангажованости и 
залагање у раду на 
часу и ван њега 
(активност , 
практичан рад у току 
часа) 

Међупредметнеко
мпетенцијеобјавље
несу у Закону  о 
основамасистемаоб
разовања и 
васпитања ( Сл. 
гласник РС, бр. 
88/2017 и 27/2018) 
Члан 12 
Закон о 
основномобразова
њу и васпитању (Сл. 
гласник РС, бр. 
55/2013 i 101/2017) 
Члан 21а 
1) 
компетенцијазацел
оживотноучење; 
 
2) комуникација; 
 
3) радсаподацима и 
информацијама; 
 

Објављени 
у: 
ПРАВИЛНИ
КУ 
о општим 
стандардим
а 
постигнућа 
за крај 
основног 
образовањ
а за страни 
језик 
 
"Службени 
гласник 
РС", број 78 
од 18. 
августа 
2017. 
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ИЗВИЊЕЊА, 
ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 
 
РАЗУМЕВАЊЕ И 
ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 
 
ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 
 
ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
ПРОШЛОСТИ 
 
ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 
РАДЊИ (ПЛАНОВА, 
НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 
 
ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ПОТРЕБА,ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 
 
ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ 
ОДНОСА И УПУТСТАВА 
ЗА ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 
ПРОСТОРУ 
 
ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА, 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 
ОБАВЕЗА 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

заједничке активности; 
– разумеуобичајенемолбе и захтеве и реагује на 
њих; 
– упутиуобичајенемолбе и захтеве; 
– честита, захвали и извини се користећи мање 
сложена језичкасредства; 
– разуме и следиједноставнијаупутства у вези с 
уобичајенимситуацијамаизсвакодневногживота 
– пружиједноставнијаупутства у вези са 
уобичајенимситуацијамаизсвакодневногживота 
– разумеједноставнијетекстовеу којима се 
описују радње и ситуације у садашњости; 
– разумеједноставнијетекстове у којима се 
описујуспособности и умећа; 
– разменипојединачнеинформације и/или 
неколикоинформација у низу које се односе на 
радње усадашњости; 
– опишерадње, способности и умећа користећи 
неколико везанихисказа; 
– разумеједноставнијетекстове у којима се 
описују искуства,догађаји и способности у 
прошлости; 
– разменипојединачнеинформације и/или 
неколикоинформација у низу о искуствима, 
догађајима и способностима у прошлости; 
– опише у неколикокраћих, везаних исказа 
искуства, догађајизпрошлости; 
– опишенекиисторијскидогађај, 
историјскуличност и сл.; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
одлуке, обећања, планове, намере и 
предвиђања и реагујенањих; 
– размениједноставнијеисказе у вези са 
обећањима, одлукама,плановима, намерама и 
предвиђањима; 
– саопшти шта он/она или неко други планира, 
намерава, предвиђа; 

 
Активностинаставника: 
подучава, подстиче, 
упућује, наводи, 
проверава, процењује, 
вреднује,мотивише, 
награђује, похваљује, 
презентује... 

4) 
дигиталнакомпетен
ција; 
 
5) 
решавањепроблем
а; 
 
6) сарадња; 
 
7) 
одговорноучешће у 
демократскомдруш
тву; 
 
8) 
одговоранодноспре
маздрављу; 
 
9) 
одговоранодноспре
маоколини; 
 
10) 
естетичкакомпетен
ција; 
 
11) 
предузимљивост и 
предузетничкакомп
етенција. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 
 
 
ИЗРАЖАВАЊЕМИШЉЕ
ЊА 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
КОЛИЧИНЕ, 
ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

– разумеуобичајенеизразе у вези са жељама, 
интересовањима, потребама, осећањима и 
реагујенањих; 
– изразижеље,интересовања, потребе, осете и 
осећањаједноставнијимјезичкимсредствима; 
– разуме једноставнија питања која се 
односенаоријентацију/положајпредмета, бића 
и места у простору и правацкретања и 
одговоринањих; 
– затражи и разумеобавештења о 
оријентацији/положајупредмета, бића и места у 
простору и правцукретања; 
– опишеправацкретања и просторне односе 
једноставнијим,везанимисказима; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
дозволе, забране,упозорења, правила 
понашања и обавезе и реагујенањих; 
– размени једноставније информације које се 
односе на дозволе,забране,упозорења, правила 
понашања и обавезекодкуће, ушколи и 
најавномместу; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
поседовање иприпадање; 
– формулишепитања и једноставније исказе 
којисеодносенапоседовање и припадање; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
изражавање допадања и недопадања и 
реагујенањих; 
– изразидопадање и недопадање уз 
једноставније образложење; 
–  разуме једноставније исказе којима се тражи 
мишљење и реагујенањих; 
– изражавамишљење, слагање/неслагање и 
дајекраткообразложење; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
количину, димензије и цене; 
– размениинформације у везисаколичином, 
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димензијама и ценама. 

Наставник: Тајана Булајић 

3.3. Ликовна култура 

Разред: 7. 
Недељни и годишњи фонд часова: 1 , 36 
Циљ: учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује 
позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.  

Назив теме Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ПРОСТОР И 
КОМПОЗИЦИЈА 
 
 
 
КОМУНИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
УМЕТНОСТ ОКО 
НАС 
 
 
 
 
 
 

Композиција. Боје 
и емоције, 
стилизација 
облика. 
Композиција 
линија, 
композиција боја, 
композиција 
облика. 
Равнотежа, 
контраст, 
понављање и 
степеновање 
облика, 
варијације. 
Орнамент и 
арабеска.  

Пропорције. 
Пропорције главе 
и тела. 

– користи традиционалне технике 
и одабрана савремена средства за 
ликовна истраживања; 
– изражава, одабраним ликовним 
елементима, емоције, стање или 
имагинацију; 
– обликује композиције 
примењујући основна знања о 
пропорцијама и перспективи; 
– користи, сам или у сарадњи са 
другима, одабране изворе, 
податке и информације као 
подстицај за стваралачки рад;  
– разговара о одабраним идејама, 
темама или мотивима у 
уметничким остварењима 
различитих култура и епоха; 
– уважава себе и друге када снима, 
обрађује и дели дигиталне 
фотографије;  
– учествује у заједничком 
креативном раду који обједињује 

вредновањем достизања 
исхода и продуката учења 
праћењем рада сваког 
ученика 
-указивање на залагање, 
самоиницијативност, 
маштовитост, 
креативност, тачност 
уредност.... 
 

Провера 
остварености исхода 
за све области:  
 
Облици: Фронтални 
индивидуални, рад у 
паровима или 
групни рад 
Методе: Излагање, 
монолог, дијалог 
Средства: Свеска, 
уџбеник, прибор за 
цртачке, сликарске, 
вајарске и графичке 
технике, рачунар , 
мас- медији.... 

 
Активности ученика: 
саставља, цртежом 
исказује знање, 
тумачи урађено, 
размењује искуства, 

1. компетенција за 
учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран однос 
према околини 
6. одговоран однос 
према здрављу 
7. предузимљивост 
и оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са подацима 
и информацијама 
9. решавања 
проблема 
 

- 
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Перспектива.Коло
ристичка, 
ваздушна, 
линеарна 
перспектива. 

Теме.Историјска, 
религијска и 
митолошка тема. 
Оригинал, копија 
и плагијат. 

Дигитална 
фотографија.Када
р, селфи и 
аутопортрет. 

Анимација.Процес 
креирања, стори 
борд. 

Сцена. 
Обједињавање 
покрета, игре и 
звука. 

Презентације. 
Уметност и 
технологија. 
Уметничка 
занимања и 
продукти. 
Савремена 
технологија и 
уметност.  

 

различите уметности и/или 
уметност и технологију; 
– прави, самостално или у тиму, 
презентације о одабраним темама 
повезујући кључне текстуалне 
податке и визуелне информације; 
– представи своје и радове других, 
кратко, аргументовано и 
афирмативно;  
– предлаже идеје за уметничку 
рециклажу, хуманитарне акције 
кроз ликовно стваралаштво или 
обилазак места и установа културе; 
– разматра своја интересовања и 
могућности у односу на занимања 
у визуелним уметностима 
Композиција. Боје и емоције, 
стилизација облика. Композиција 
линија, композиција боја, 
композиција облика. Равнотежа, 
контраст, понављање и 
степеновање облика, варијације. 
Орнамент и арабеска.  
Пропорције. Пропорције главе и 
тела. 
Перспектива.Колористичка, 
ваздушна, линеарна перспектива. 
Теме.Историјска, религијска и 
митолошка тема. Оригинал, копија 
и плагијат. 
Дигитална фотографија.Кадар, 
селфи и аутопортрет. 
Анимација.Процес креирања, 
стори борд. 
Сцена. Обједињавање покрета, 
игре и звука. 
Презентације. Уметност и 

изводи вежбе према 
добијеним 
захтевима, тумачи 
своја решења, 
открива, прави 
моделе, практично 
ради задатке 
 
Активности 
наставника: 
разговара,  указује,  
уважава труд, 
координира, наводи, 
вреднује 
формативно 
(процена знања 
током савладавања 
наставног програма  
и стицања знања о 
међупредметним 
компетенцијама) и 
сумативно ( на крају 
целине), усмено, 
прати  реализацију 
задатака, посматра, 
бележи, вреднује 
водећи рачуна о 
индивидуалности 
ученика, 
оригиналности и 
маштовитости .... 
 
 
Исходи су искази о 
томе шта ученици 
умеју да ураде на 
основу знања која су 
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технологија. Уметничка занимања 
и продукти. Савремена технологија 
и уметност.  
Уметност око нас. Уметничка 
рециклажа, уметнички пројекти, 
хуманитарне акције... Наслеђе. 
учења Ликовне културе је да се 
ученик, развијајући стваралачко 
мишљење и естетичке критеријуме 
кроз практични рад, оспособљава 
за комуникацију и да изграђује 
позитиван однос према култури и 
уметничком наслеђу свог и других 
народа. 

стекли учећи 
предмет Ликовна 
култура... 
Представљају опис 
интегрисаних знања, 
вештина, ставова и 
вредности ученика у 
четири  наставне 
теме:простор и 
композиција, 
комуникација, 
уметност око нас.... 

   Наставница:Тања Перуновић 

3.4. Музичка култура 

Разред: 7. 

Недељни и годишњи фонд часова:1,36 

Циљ: Циљ учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, 
формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 

Назив теме 
Кључни појмови садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметн
е компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

 
1.Човек и 
музика 
 

Барок. 
Рођење опере. 
Клаудио Монтеверди. 
Облици вокално-
инструменталне музике 
(ораторијум, кантата). 
Инструментална музика: 
солистичко, камерно и 
оркестарско музицирање. 
Инструментални облици: 

– препозна врсту жичаних 
инструмента по изгледу и звуку; 
– опише начин добијања тона 
код жичаних инструмената; 
– повеже различите видове 
музичког изражавања са 
друштвено-историјским 
амбијентом у коме су настали; 
– наведе изражајна средстава 
музичке уметности 

Процес учења базира 
се на перцепцији 
најупечатљивијих 
музичких примера (за 
слушање или извођење 
музике), који имају 
 
задатак да активирају 
свесну активност, 
фокусирају пажњу 

У зависности од 
области и теме, 
постигнућа ученика 
се могу 
 
оценити усменом 
провером, краћим 
писаним проверама 
(до 15 минута) и 
проценом практичног 

1. Рад са 
подацима и 
информаци
јама 

2. Сарадња 
3. Комуникаци

ја 
4. Решавање 

проблема 
5. Естетичка 

5.1. ЗНАЊЕ И 
РАЗУМЕВАЊЕ 
5.2.  СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 
5.3. МУЗИЧКО 
ИЗВОЂЕЊЕ 
5.4.  МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 
-Сва четири 
стандарда 
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свита, кончерто гросо. 
Антонио Вивалди, Јохан 
Себастијан Бах и Георг 
Фридрих Хендл. 
Класицизам 
Појам сонате и симфоније. 
Жанрови класичне музике –
опера, црквени жанрови, 
симфонијска, концертантна, 
камерна (посебно гудачки 
квартет), солистичка музика. 
Јозеф Хајдн, Волфганг 
Амадеус Моцарт и Лудвиг ван 
Бетовен. 
Развој српске црквене музике. 

карактеристична за период 
барока и класицизма; 
– уочи основне карактеристике 
музичког стваралаштва у 
бароку и класицизму; 
– препозна инструмент или 
групу према врсти композиције 
у оквиру датог музичког стила; 
– објасни како је музика 
повезана са другим 
уметностима и областима ван 
уметности (музика и религија; 
технологија записивања, 
штампања нота; извођачке и 
техничке могућности 
инструмената; 
– разликује музичке форме 
барока и класицизма; 
– идентификује 
репрезентативне музичке 
примере најзначајнијих 
представника барока и 
класицизма; 
– идентификује елементе 
музике барока и класицизма 
као инспирацију у музици 
савременог доба; 
– изводи музичке примере 
користећи глас, покрет и 
инструменте, сaмoстaлнo и у 
групи; 
– користи музичке обрасце у 
осмишљавању музичких 
целина кроз пeвaњe, свирaњe и 
пoкрeт; 
– комуницира у групи 
импрoвизуjући мање музичке 

ученика, иницирају 
процес мишљења и 
креирају одговарајући 
сазнајно- 
-емоционални 
доживљај. 

рада и уметничког и 
стваралачког 
 
ангажовања. Поред 
ових традиционалних 
начина оцењивања, 
треба користити и 
друге начине 
оцењивања као што 
су: 
1. допринос ученика 
за време групног 
рада, 
2. израда креативних 
задатака на одређену 
тему, 
3. рад на пројекту 
(ученик даје решење 
за неки проблем и 
од- 
говара на конкретне 
потребе), 
4. специфичне 
вештине. 
У процесу 
вредновања 
резултата учења 
наставник треба да 
буде фокусиран на 
ученичку мотивацију 
и ставове у односу на 
извођење и 
стваралаштво, 
способност 
концентрације, 
квалитета пер- 
цепције и начин 

компетенц
ија 

6. Дигитална 
компетенц
ија 

7. Компетенци
ја за 
целоживот
но учење 

имају три 
нивоа(основни,
средњи,напред
ни)-детаљно 
све објашњено 
и објављено у 
Службеном 
гласнику РС-
”Просветни 
гласник”,88/17;
27/18 
 
 

6. МУЗИЧК
И 

ИНСТРУМЕ
НТИ 

Најстарији инструменти: тело, 
удараљке, дувачки, жичани. 
Удараљке – настанак, 
првобитни облик и развој. 
Ритмичке удараљке као 
најједноставнија група 
инструмената. 
Мелодијске удараљке. 

7. СЛУША
ЊЕ 
МУЗИК
Е 

Елементи музичке 
изражајности: тeмпo, 
динaмика, тoнскe бoje 
различитих глaсoва и 
инструмeната. 
Слушање световне и духовне 
музике барока и класицизма. 
Слушaњe вокалних, вoкaлнo-
иструмeнтaлних и 
инструмeнтaлних 
кoмпoзициja, дoмaћих и 
стрaних кoмпoзитoрa. 
Слушање дела радиционалне 
народне музике. 
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8. ИЗ
ВОЂЕЊE 
МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху и из 
нотног текста (солмизацијом) 
самостално и у групи. 
Певање песама у 
комбинацији са покретом. 
Певање и свирaњe из нотног 
текстa нaрoдних и умeтничких 
композиција нa 
инструмeнтимa Oрфoвoг 
инструмeнтaриja и/или на 
другим инструментима. 
Извођење једноставнијих 
музичких примера у вези са 
обрађеном темом. 
Извођење (певање или 
свирање) једноставних 
ритмичких и мелодијских 
репрезентативних примера 
(oдломака/тема) у стилу 
музике барока, класицизма. 

целине глaсoм, инструмeнтом 
или пoкрeтом; 
– учествује у креирању 
шкoлских прирeдби, догађаја и 
пројеката; 
– изрази доживљај музике 
језиком других уметности 
(плес, глума, писана или 
говорна реч, ликовна 
уметност); 
– учeствуje у шкoлским 
прирeдбама и 
мaнифeстaциjaма; 
– примењује принцип сарадње 
и међусобног подстицања у 
заједничком музицирању; 
– понаша се у складу са 
правилима музичког бонтона у 
различитим музичким 
приликама; 
– критички просуђује утицај 
музике на здравље; 
– користи могућности ИКТ-а за 
самостално истраживање, 
извођење и стваралаштво. 

размишљања 
приликом слушања, 
као и примену 
тероетског знања у 
музицирању. 

9. МУЗИЧК
О 

СТВАРАЛА
ШТВО 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику 
кojу учeници изводе. 
Крeирaњe ритмичке прaтњe. 
Реконструкција музичких 
догађаја у стилу барока и 
класицизма. 

Наставник:Драгана Ристић 

3.5. Историја 

Разред: 7 
Недељни и годишњи фонд часова:2/72 
Циљ: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за разуме- 
вање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-исто- 
ријском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

Назив теме Кључни појмови Исходи Начин остваривања Начин провере Међупредметн Стандарди 
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садржаја остварености 
исхода 

е компетенције постигнућа 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 
 
ЕВРОПА, СВЕТ, 
СРПСКА 
ДРЖАВА И 
НАРОД НА 
ПОЧЕТКУ 
ИНДУСТРИЈСК
ОГ ДОБА 
(до средине 
XIX века) 
 
ЕВРОПА, СВЕТ, 
СРПСКА 
ДРЖАВА 
И НАРОД У 
ДРУГОЈ 
ПОЛОВИНИ 
XIX ВЕКА 
 
ЕВРОПА, СВЕТ, 
СРПСКА 
ДРЖАВА 
И НАРОД НА 
ПОЧЕТКУ XX 
ВЕКА 

револуција, 
индустријско 
доба, Источно 
питање, људска 
права, уставност, 
Сретењски устав, 
уставна 
и парламентарна 
монархија, 
република, 
Кнежевина Србија, 
Краљевина 
Србија, Велики 
рат, либерализам, 
национализам, 
социјализам, 
империјализам, 
колонијализам, 
расизам. 
УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО 

– доводи у везу узроке и 
последице историјских догађаја, 
појава и процеса на конкретним 
примерима;  
– изводи закључак о повезаности 
националне историје са 
регионалном и европском, на 
основу датих примера; 
– уочава везу између развоја 
српске државности током новог 
века и савремене српске државе; 
 
ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 
Основне одлике, хронолошки и 
просторни оквири периода од 
Индустријске револуције до 
завршетка Првог светског рата. 
Историјски извори за изучавање 
периода од Индустријске 
револуције до завршетка Првог 
светског рата и њихова сазнајна 
вредност (материјални, писани, 
аудио и визуелни). 
27. мај 2019. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК 
Број 5 – Страна 111 
 
– сагледа значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском 
контексту; 
– наведе специфичности 
друштвених појава, процеса, 
политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у 
новом веку; 

Ученици у седми разред улазе са 
знањем о основним историјским 
појмовима, са одређеним животним 
искуствима и уобличеним ставовима 
и на томе треба пажљиво градити 
нова знања, вештине, ставове и 
вредности. 
Наставник има слободу да сам 
одреди распоред и динамику 
активности за сваку тему, 
уважавајући циљ учења предмета и 
дефинисане исходе. Редослед 
исхода не исказује њихову важност 
јер су сви од значаја за постизање 
циља предмета. Између исхода 
постоји повезаност и остваривање 
једног исхода доприноси 
остваривању других исхода. Многи 
од исхода су процесни и 
представљају резултат кумулативног 
дејства образовно-васпитног рада, 
током дужег временског периода и 
обраде различитих садржаја. Битно 
је искористити велике могућности 
које Историја као наративни 
предмет пружа у подстицању 
ученичке радозналости, која је у 
основи сваког сазнања. Наставни 
садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато 
да би оптеретили памћење ученика, 
већ да би им историјски догађаји, 
појаве и процеси били предочени 
јасно, детаљно, живо и динамично. 

Праћење 
напредовања 
започиње 
иницијалном 
проценом ни- 
воа на коме се 
ученик налази и у 
односу на шта ће 
се процењи- 
вати његов даљи 
рад. Свака 
активност је добра 
прилика за 
процену 
напредовања и 
давање повратне 
информације, а 
ученике треба 
оспособљавати и 
охрабривати да 
процењују 
сопствени 
напредак 
у остваривању 
исхода предмета, 
као и напредак 
других ученика. 
Сваки наставни 
час и свака 
активност ученика 
су, у том смислу, 
прилика за 
регистровање 
напретка ученика 
и упућивање на 

1. 
компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. 
комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљиво
ст и 
оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са 
подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 

 
(„Службени 
гласник 
РС”, бр. 
88/17, 
27/18 – 
 
др. закон и 
10/19) 
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– препознаје основне 
карактеристике различитих 
идеологија; 
– анализира процес настанка 
модерних нација и наводи њихове 
основне карактеристике; 
– уочава утицај и улогу књижевних 
и уметничких дела на фор- 
мирање националног идентитета у 
прошлости; 
– уочава утицај историјских 
догађаја, појава и процеса на при- 
лике у савременом друштву; 
– препознаје историјску подлогу 
савремених институција и дру- 
штвених појава (грађанска права, 
парламентаризам, уставност); 
– анализирајући дате примере, 
уочава утицај научно-техноло- 
шког развоја на промене у 
друштвеним и привредним 
односима и природном окружењу; 
– пореди положај и начин живота 
припадника различитих 
друштвених слојева и група у 
индустријско доба; 
– приказује на историјској карти 
динамику различитих историјских 
појава и промена у новом веку; 
– уочава историјске промене, 
поређењем политичке карте савре- 
меног света са историјским 
картама других епоха; 
– пореди информације приказане 
на историјској карти са инфор- 
мацијама датим у другим 
симболичким модалитетима; 

Посебно место у настави Историје 
имају питања, како она која 
поставља наставник ученицима, тако 
и она која долазе од ученика, 
подстакнута оним што су чули у 
учионици или што су сазнали ван ње 
користећи различите изворе 
информација. Добро осмишљена 
питања наставника имају 
подстицајну функцију за развој 
историјског мишљења и критичке 
свести. У зависности од циља који 
наставник жели да оствари, питања 
могу имати различите функције, као 
што су: фокусирање пажње на неки 
садржај или аспект, подстицање 
поређења, трагање за појашњењем.  
Учење историје би требало да 
помогне ученицима у стварању што 
јасније представе не само о томе 
„како је уистину било”, већ и зашто 
се нешто десило и какве су 
последице из тога проистекле. Да би 
схватио догађаје из прошлости, 
ученик треба да их „оживи у свом 
уму”, у чему велику помоћ може 
пружити употреба различитих 
историјских текстова, карата и 
других извора историјских података 
(документарни и играни видео и 
дигитални материјали, музејски 
експонати, илустрације), обилажење 
културно-историјских споменика и 
посете установама културе. 
Коришћење историјских карата 
изузетно је важно јер омогућава 
ученицима да на очигледан и 

даље 
активности. 
У настави 
оријентисаној на 
достизање исхода 
вреднују се и 
процес и продукти 
учења. У 
вредновању 
наученог, поред 
усменог 
испитивања, 
користе се и 
тестови знања. У 
формативном 
оцењива- 
њу се користе 
различити 
инструменти, а 
избор зависи од 
врсте ак- 
тивности која се 
вреднује. 
Вредновање 
активности, 
нарочито ако је 
тимски рад у 
питању, може се 
обавити са групом 
тако да се од 
сваког члана 
тражи мишљење о 
сопственом раду и 
о раду сваког 
члана понаособ 
(тзв. вршњачко 
оцењивање). 
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– повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим 
историјским контекстом 
(хронолошки, политички, 
друштвени, културни); 
– пореди различите историјске 
изворе и класификује их на основу 
њихове сазнајне вредности; 
– анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на 
основу садржаја; 
– уочава специфичности у 
тумачењу одређених историјских 
догађаја и појава на основу 
поређења извора различитог 
порекла; 
– уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима 
историјских извора; 
– употреби податке из графикона и 
табела у елементарном 
истраживању; 
– презентује, самостално или у 
групи, резултате елементарног 
истраживања заснованог на 
коришћењу одабраних историјских 
извора и литературе, користећи 
ИКТ; 
– упоређује, анализира и уочава 
разлике између својих и ставова 
других; 
– раздваја битно од небитног у 
историјској нарацији; 
– препознаје смисао и сврху 
неговања сећања на важне лично- 
сти и догађаје из историје државе и 
друштва; 

сликовит начин доживе простор на 
коме се неки од догађаја одвијао, 
помажући им да кроз време прате 
промене на одређеном простору. 
Треба искористити и утицај наставе 
Историје на развијање језичке и 
говорне културе (вештине 
беседништва), јер историјски 
садржаји богате и оплемењују 
језички фонд ученика. Неопходно је 
имати у виду и интегративну 
функцију Историје, која у 
образовном систему, где су знања 
подељена по наставним 
предметима, помаже ученицима да 
постигну целовито схватање о 
повезаности и условљености 
географских, економских и 
културних услова живота човека. 
Пожељно је избегавати 
фрагментарно и изоловано 
учење историјских чињеница јер оно 
има најкраће трајање у памћењу и 
најслабији трансфер у стицању 
других знања и вештина. 
У настави треба, кад год је то 
могуће, примењивати дидактички 
концепт мултиперспективности. 
Одређене теме, по могућности, 
треба реализовати са одговарајућим 
садржајима из сродних предмета, а 
посебну пажњу треба посветити 
оспособљавању ученика  за 
ефикасно коришћење 
информационо-комуникационих 
технологија (употреба интернета, 
прављење презентација, 
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– идентификује историјске 
споменике у локалној средини и 
учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских 
активности везаних за развој 
културе 

коришћење дигиталних аудио-
визуелних материјала и израда 
реферата). 

Наставник: Хромиш Предраг 

3.6. Географија 

Разред: 7 
Недељни и годишњи фонд часова: 2  72 
Циљ: Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-
географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметн
е компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

РЕГИОНАЛН
А 
ГЕОГРАФИЈА 
 
ГЕОГРАФСКЕ 
РЕГИЈЕ 
ЕВРОПЕ 
 
АЗИЈА 
 
АФРИКА 
 
СЕВЕРНА 
АМЕРИКА 
 
ЈУЖНА 
АМЕРИКА 
 
АУСТРАЛИЈ

регије Европе, 
Азија, Африка, 
Северна Америка, 
Јужна Америка, 
Аустралија и 
Океанија, поларне 
области. 

– дефинише границе континента и показује на 
карти океане и мора којима је проучавани 
континент окружен и лоцира највећа 
острва, полуострва, мореузе, земљоузе, 
пролазе, ртове; 
– проналази на карти државе проучаване 
регије и именује их; 
– приказује на немој карти: континенте, 
океане, мора, облике разуђености обала, 
низије, планине, реке, језера, државе, 
градове; 
– класификује облике рељефа, водне објекте и 
живи свет карактеристичан за наведену 
територију; 
– анализира утицај географске ширине, 
рељефа, односа копна и мора, морских струја, 
вегетације и човека на климу; 
– објашњава настанак пустиња на територији 
проучаваног континента; 

Дати садржаји су 
препоручени и распоређени у 
осам тематских целина: 
Регионална географија, 
Географске регије Европе, 
Азија, Африка, Северна 
Америка, Јужна Америка, 
Аустралија и 
Океанија, Поларне области. 
У раду са ученицима 
препоручује се наставнику да 
на почетку школске године 
упути ученике на самостални 
рад тако што ћe 
ученици приликом обраде 
нове тематске целине добити 
задатке да 
обраде по једну или више 
репрезентативних држава. 

Оцењивање је 
саставни део 
процеса 
наставе и 
учења којим 
се обезбеђује 
стално 
праћење и 
процењивање 
резултата 
постигнућа 
ученика, а у 
складу са 
Правилником о 
оцењивању 
ученика 
у основном 
образовању и 
васпитању. 

Компетенција 
за 
целоживотно 
учење 
 
Комуникација 
 
Рад са 
подацима и 
Информацијама 
 
Дигитална 
Компетенција 
 
Решавање 
Проблема 
 
Сарадња 
 

Службени 
Гласник РС 
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А И 
ОКЕАНИЈА 
 
ПОЛАРНЕ 
ОБЛАСТИ 

– проналази податке о бројном стању 
становништва по континентима, регијама и 
одабраним државама и издваја просторне 
целине са највећом концентрацијом 
становништва у свету; 
– укаже на узроке и последице кретања броја 
становника, густине насељености, природног 
прираштаја, миграција и специфичних 
структура становништва по континентима, 
регијама и у одабраним државама; 
– тумачи и израђује тематске карте 
становништва по континентима, регијама и 
одабраним државама; 
– описује узроке и последице урбанизације на 
различитим континентима, регијама и у 
одабраним државама; 
– доведе у везу природне ресурсе са степеном 
економске развијености појединих регија и 
одабраних држава; 
– уз помоћ географске карте објашњава 
специфичности појединих просторних целина 
и описује различите начине издвајања регија; 
– објасни формирање политичке карте света; 
– објашњава узроке и последице глобалних 
феномена као што 
су сиромаштво, унутрашње и спољашње 
миграције, демографска експлозија и 
пренасељеност, болести и епидемије, 
политичка нестабилност; 
– доводе у везу квалитет живота становништва 
са природним, 
демографским, економским и политичко-
географским одликама простора; 
– препознаје негативне утицаје човека на 
животну средину настале услед 
специфичности развоја пољопривреде, 
рударства, 

Ученици ће 
уз помоћ наставника, 
расположивих статистичких 
извора, картографских и 
средстава информационо 
комуникационих технологија 
обрађивати појединачне 
државе света (географски 
положај, границе, величину, 
основне природно-географске 
и друштвено-економске 
одлике). До краја школске 
године, сви ученици ће имати 
регионално-географске 
приказе одабраних држава. 
На овај начин 
ученици ће бити у могућности 
да сагледају синтезни 
карактер регионалне 
географије у односу на 
појединачне дисциплине 
опште 
(физичке и друштвене) 
географије које карактерише 
примена аналитичких научних 
метода 

Праћење и 
вредновање 
ученика 
започиње 
иницијалном 
проценом 
нивоа знања на 
коме се 
ученик налази. 
Свака 
активност на 
часу служи за 
континуирану 
процену 
напредовања 
ученика. 
Неопходно је 
ученике стално 
оспособљавати 
за процену 
сопственог 
напретка у 
остваривању 
исхода 
предмета 

Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 
Одговоран 
однос 
према здрављу 
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енергетике, индустрије, саобраћаја и туризма 
на проучаваним 
континентима, регијама и у одабраним 
државама; 
– анализира примере позитивног утицаја 
човека на животну средину у државама које 
улажу напоре на очувању природе и упоређује 
их са сличним примерима у нашој земљи; 
– изводи закључак о могућим решењима за 
коришћење чистих извора енергије у 
државама чија се привреда заснива највише 
на експлоатацији нафте и угља; 
– истражује утицај Европске уније на 
демографске, економске и политичке процесе 
у Европи и свету; 
– описује улогу међународних организација у 
свету 

Наставник: Срђан Радојчић 

3.7. Физика 

Разред: Седми 
Недељни и годишњи фонд часова: 2, 72 
Циљ: Стекну базичну језичку и научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, образложе своје 
мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне законе и њихову примену у свакодневном животу, развију мотивисаност за 
учење и напредују ка достизању одговарајућих стандарда. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредмет
не 

компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

Сила и 
кретање 
 

- Кретање 
-Сила 
- Убрзање 
- Равномерно, 
променљиво 
кретање 
- Почетна и 
крајња брзина 

Разликује скаларне и векторске физичке 
величине, 
Користи и анализира резултате мерeња 
различитих физичких величина и 
приказује их табеларно и графички. 
Анализира зависност брзине и пређеног 
пута од времена код праволинијских 
кретања са сталним убрзањем. 

Облици: индивидуални, 
фронтални,рад у паровима, 
комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани 
радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, 
збирка,наставни листићи 

Усмено. Компетенција 
за учење, 
Естетичка 
компетенција, 
Комуникација, 
Предузимљив
ост и 
орјентација ка 

ФИ.1.2.1. 
ФИ 1.2.2. 
ФИ 1.2.3. 
ФИ 1.4.4. 
ФИ 1.6.1. 
ФИ 1.6.3. 
ФИ 2.2.1. 
ФИ 2.2.2. 
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- Скаларне и 
векторске 
величине 
- Графички 
приказ 
-Закон инерције 
- Закон силе (2. 
Њутнов закон) 
- Закон акције и 
реакције (3. 
Њутнов закон) 
- Динамичко 
мерење силе 

Примени Њутнове законе динамике на 
кретање тела из окружења. 
Демонстрира појаве: инерције тела, 
убрзаног кретања, кретање тела под 
дејством сталне силе, силе трења и сила 
акције и реакције на примерима из 
окружења. Самостално изведе 
експеримент из области кинематике и 
динамике (Атвудова машина, колица са 
теговима...), прикупи податке мерењем, 
одреди тражену физичку величину и 
објасни резултате експеримента. 
Решава квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке (кинематика и 
динамика кретања тела, трење, 
равнотежа полуге, сила потиска, закони 
одржања...). 

Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 
урађено, размењује искуства, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, 
разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  даје упуства, 
демонстрира, усмерава,  организуј
е, објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  мот
ивише,  помаже у раду,  вреднује, 

предузетништв
у, Рад са 
подацима и 
информацијам
а, Решавање 
проблема, 
Сарадња, 
Дигитална 
компетенција  

ФИ 2.6.1. 
ФИ 2.6.2. 
ФИ 2.6.3. 
ФИ 2.7.1. 
ФИ 2.7.2. 
ФИ 2.7.3. 
ФИ 3.2.1 
ФИ 3.6.1. 
ФИ 3.7.1. 
ФИ 3.7.2. 

 

Кретање 
тела под 
дејством 
силе теже. 
Силе трења. 

- Сила теже 
- Сила трења 
- Сила отпора 
средине 
- Јачина 
Земљине теже 
- Гравитационо 
убрзање 
- Слободан пад 
- Хитац наниже 
- Хитац навише 

Разликује скаларне и векторске физичке 
величине, 
Користи и анализира резултате мерeња 
различитих физичких величина и 
приказује их табеларно и графички. 
Анализира зависност брзине и пређеног 
пута од времена код праволинијских 
кретања са сталним убрзањем. 
Примени Њутнове законе динамике на 
кретање тела из окружења. Покаже од 
чега зависи сила трења и на основу тога 
процени како може променити њено 
деловање Демонстрира појаве: 
инерције тела, убрзаног кретања, 
кретање тела под дејством сталне силе, 
силе трења и сила акције и реакције на 
примерима из окружења. Самостално 
изведе експеримент из области 
кинематике и динамике (Атвудова 

Облици: индивидуални, 
фронтални, рад у 
паровима,комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани 
радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, 
збирка,наставни листићи,комплет 
динамометара 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 
урађено, размењује искуства, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, 
разговар 

Усмено, 
писмено. 

Компетенција 
за учење, 
Комуникација, 
Предузимљив
ост и 
орјентација ка 
предузетништв
у, Рад са 
подацима и 
информацијам
а, Решавање 
проблема, 
Сарадња, 
Дигитална 
компетенција 

 
ФИ 1.1.1. 
ФИ 1.2.1. 
ФИ 1.7.1. 
ФИ 1.7.2. 
ФИ 2.1.2. 
ФИ 2.6.1. 
ФИ 2.6.2. 
ФИ 2.7.2. 
ФИ 2.7.2. 
ФИ 3.2.1. 
ФИ 3.7.1. 
ФИ 3.7.2 

 ФИ.3.6.4. 
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машина, колица са теговима...), 
прикупи податке мерењем, одреди 
тражену физичку величину и објасни 
резултате експеримента. Решава 
квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке (кинематика и 
динамика кретања тела, трење, 
равнотежа полуге, сила потиска, закони 
одржања...). 

Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  даје упуства, 
демонстрира, усмерава,  организуј
е, објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  мот
ивише,  помаже у раду,  вреднује, 

Равнотежа 
 тела. 

- Равнотежа 
- Слагање, 
разлагање сила 
- Компоненте 
- Резултанта 
- Стабилна, 
лабилна, 
индиферентна 
- Момент силе 
- Полуга 
- Сила потиска 
- Архимедов 
закон 

Разликује скаларне и векторске физичке 
величине, 
Користи и анализира резултате мерeња 
различитих физичких величина и 
приказује их табеларно и графички.  
Примени Њутнове законе динамике на 
кретање тела из окружења. Покаже 
врсте и услове равнотеже чврстих тела. 
Наводи примере простих машина које 
се користе у свакодневном животу. 
Прикаже како сила потиска утиче на 
понашање тела потопљених у течност и 
наведе услове пливања тела на води.  
Решава квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке (кинематика и 
динамика кретања тела, трење, 
равнотежа полуге, сила потиска, закони 
одржања...). 

Облици: индивидуални, 
фронтални, рад у паровима, 
комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани 
радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, 
збирка,наставни листићи 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 
урађено, размењује искуства, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, 
разговар 
Активности наставника: Подучава, 
помаже, партнер у 
дијалогу, партнер у 
активности,  даје упуства, 
демонстрира, усмерава,  организуј
е, објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  мот
ивише,  помаже у раду,  вреднује, 

Усмено, 
писмено. 

Компетенција 
за учење, 
Комуникација, 
Естетичка 
компетенција,   
Предузимљив
ост и 
орјентација ка 
предузетништв
у, Рад са 
подацима и 
информацијам
а, Решавање 
проблема, 
Сарадња, 
Дигитална 
компетенција  

ФИ 1.2.1. 
ФИ 1.7.2. 
ФИ 2.1.1. 
ФИ 2.1.2. 
ФИ 2.1.3. 
ФИ 2.1.4. 
ФИ 2.1.5. 
ФИ 2.4.3. 
ФИ 2.7.3. 
ФИ 3.1.1. 
ФИ 3.1.2. 

      ФИ 3.7.2. 



146 
 

Механички 
рад и 
енергија. 
Снага. 

- Рад 
- Џул: Ј 
- Енергија 
- Механичка 
енергија 
- Кинетичка, 
потенцијална 
енергија 
- Закон о 
одржању 
енергије 
- Снага 
- Ват: W 
- Коефицијент 
корисног дејства 
- Уложена и 
корисна снага 

Разликује скаларне и векторске физичке 
величине, 
Користи и анализира резултате мерeња 
различитих физичких величина и 
приказује их табеларно и графички.  
Примени Њутнове законе динамике на 
кретање тела из окружења. Покаже од 
чега зависи сила трења и на основу тога 
процени како може променити њено 
деловање. Повеже појмове механички 
рад, енергија и снага и израчуна рад 
силе теже и рад силе трења.  Разликује 
кинетичку и потенцијалну енергију тела 
и повеже њихове промене са 
извршеним радом. Демонстрира 
важење закона одржања енергије на 
примерима из окружењa. Решава 
квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке (кинематика и 
динамика кретања тела, трење, 
равнотежа полуге, сила потиска, закони 
одржања...). 

Облици: индивидуални, 
фронтални, 
 Методе:Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани 
радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, 
збирка,наставни листић 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 
урађено, , изводи вежбе према 
добијеним захтевима, тумачи своја 
решења, употребљава, показује, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, саставља, записује,  
Активности наставника: Подучава, 
помаже,  вреднује,даје упуства, 
демонстрира, усмерава,  
објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  мот
ивише,  помаже у раду,  

Усмено, 
писмено. 

Компетенција 
за учење, 
Комуникација,  
Одговоран 
однос према 
здрављу   
Предузимљив
ост и 
орјентација ка 
предузетништв
у, Рад са 
подацима и 
информацијам
а, Решавање 
проблема, 
Сарадња, 
Дигитална 
компетенција 

ФИ 1.7.1. 
ФИ 1.7.2. 
ФИ 2.4.1. 
ФИ 2.4.3. 
ФИ 2.5.1. 
ФИ 2.5.3. 
ФИ 2.6.1. 
ФИ 2.7.3. 
ФИ 3.5.1. 
ФИ 3.7.1. 

     ФИ 3.7.2. 

Топлотне 
појаве. 

-Честични састав 
супстанције 
- Хаотично 
(Брауново) 
кретање 
- Агрегатна 
стања 
- Топлота 
- Унутрашња 
енергија 
- Количина 
топлоте 
- Топлотни 
биланс 
- Температура 

Разликује скаларне и векторске физичке 
величине, 
Користи и анализира резултате мерeња 
различитих физичких величина и 
приказује их табеларно и графички.  
Решава квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке (кинематика и 
динамика кретања тела, трење, 
равнотежа полуге, сила потиска, закони 
одржања...). Разликује појмове 
температуре и количине топлоте и 
прикаже различите механизме преноса 
топлоте са једног тела на друго. 
Анализира промене стања тела 
(димензија, запремине и агрегатног 

Облици: индивидуални, 
фронтални, рад у 
паровима,комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани 
радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, 
збирка,наставни листићи 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 
урађено, размењује искуства, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 

Усмено, 
писмено. 

Компетенција 
за учење, 
Комуникација, 
Одговоран 
однос према 
околини,  
Предузимљив
ост и 
орјентација ка 
предузетништв
у, Рад са 
подацима и 
информацијам
а, Решавање 
проблема, 

ФИ 1.5.1 
ФИ 1.5.2. 
ФИ 1.7.2. 
ФИ 2.5.4. 
ФИ 2.5.5. 
ФИ 2.6.1. 
ФИ 2.7.3 
ФИ 2.7.3. 
ФИ 3.5.2. 
ФИ 3.7.1. 

      ФИ 3.7.2. 
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- Келвин: К 
- Степен 
Целзијуса: oC. 
- Келвинова 
скала 
- Апсолутна нула 
- Термометар 
- Провођење, 
струјање, 
зрачење 

стања) приликом грејања или хлађења. 
Наведе методе добијања топлотне 
енергије и укаже на примере њеног 
рационалног коришћења. 

закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, 
разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  даје упуства, 
демонстрира, усмерава,  организуј
е, објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  мот
ивише,  помаже у раду,  вреднује, 

Сарадња, 
Дигитална 
компетенција  

Наставник: Александар Војиновић 

3.8. Математика 

Разред: седми 
Недељни и годишњифондчасова: 4 часа недељно и 144 часа годишње 
Циљ: Циљ учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког ми- 
шљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у 
даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Назив теме 
Кључни појмови садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

 
 
 
 
 
 
 
РЕАЛНИ  
БРОЈЕВИ 
 
 
 
 
 

Квадратрационалногброја. 
Решавањеједначине x2 = a, 
a 3 0; постојање 
ирационалних бројева 
(например решења 
једначине x2 = 2). 
Реалнибројеви и 
бројевнаправа. 
Квадратникорен, 
једнакост. 
Децималнизаписреалногб
роја; приближнавредност 
реалног броја;  апсолутна 
грешка. 

– израчуна степен реалног 
броја и квадратни корен 
потпуног 
квадрата и примени 
одговарајућа својства 
операција; 
– одреди бројевну вредност 
једноставнијег израза са 
реалним бројевима; 
– на основу реалног проблема 
састави и израчуна вредност 
једноставнијег бројевног 
израза са реалним бројевима; 
– одреди приближну 

Реални бројеви – увести 
појам квадрата рационалног 
броја. Решавање квадратних 
једначина са и без решења у 
скупу рационалних бројева. 
Увести појам директне 
пропорционалности  и 
продужене пропорције. 
 
Питагорина теорема – 
помоћу различитих ознака 
катета и хипотенуза, као и 
различитим положајима 
правоуглог троугла 

Саставнидеопроцесаразв
ојаматематичкихзнања у 
свимфазаманаставеје и 
праћење и 
процењивањестепенаост
вареностиисхо- 
да, 
којетребадаобезбедишто
поузданијесагледавањер
азвоја и 
напредовањаученика. 
Тајпроцесзапочетииници
јалномпроценомнивоа 
накомесеученикналази. 

1. 
Компентенције 
за учење 
2. Естетичка 
компетенција 
3. 
Комуникација 
4. Одговоран 
однос према 
околини 
5. Рад с 
подацијма и 
информацијама 
6. Решавање 

Стандарди 
су 
објављени 
на сајту 
Завод за 
вредновањ
е квалитета 
образовањ
е и 
васпитања. 
Националн
и просветни 
савет донео 
је, 19. 05. 
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ПИТАГОРИ
НА 
ТЕОРЕМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕЛИ 
АЛГЕБАРСК
И ИЗРАЗИ 
 
 
 
 

Основнасвојстваоперација 
с реалним бројевима. 
Функцијадиректнепропорц
ионалности y = kx, 
k∈ R\{0}. 
Продуженапропорција. 
 
Питагорина теорема 
(директна и обратна). 
Важније примене Пи- 
тагорине теореме. 
Конструкције тачака на 
бројевној правој које 
одговарају бројевима , 
итд. 
Растојање између две 
тачке у координатном 
систему. 
 
Први део 
 
Степен чији је изложилац 
природан број; степен 
декадне јединице чији је 
изложилац цео број; 
операције са степенима; 
степен производа, 
количника и степена. 
Други део 
Алгебарски изрази. 
Полиноми и операције 
(мономи, сређени облик, 
трансформације збира, 
разлике и производа 
полинома у 
сређени облик полинома). 
Квадрат бинома и разлика 

вредностреалногброја и 
процениапсолутнугрешку; 
– нацртаграфикфункције y = 
kx, k ∈R\{0}; 
– примени продужену 
пропорцију у реалним 
ситуацијама; 
– примениПитагоринутеорему 
у рачунским и 
конструктивним 
задацима; 
– трансформишезбир, разлику 
и производполинома; 
– примени формуле за 
разлику квадрата и квадрат 
бинома; 
– раставиполиномначиниоце 
(користећидистрибутивнизако
н и формуле за квадрат 
бинома и разликуквадрата); 
– примени трансформације 
полиноманарешавањеједнач
ина; 
– примени својства страница, 
углова и дијагонала 
многоугла; 
– израчуна површину 
многоугла користећи 
обрасцеилиразложивуједнако
ст; 
– конструише ортоцентар и 
тежиштетроугла; 
– примени ставове 
подударности при 
доказивању једноставнијих 
тврђења и у конструктивним 
задацима; 

оспособити ученике да 
користе Питагорину теорему 
у даљем образовању. 
Упознати се са Питагориним 
тројкама и формулисати 
обрат Питагорине теореме. 
Примена Питагорине 
теореме на конструисање 
дужи са ирационалним 
бројем. Примена 
Питагорине теореме у 
геометрији. 
 
Цели алгебарски изрази – 
степен променљиве 
природног броја и основна 
својства операције. Појам 
изложиоца који је нула или 
негативан цео број, али 
само кад је основа декадна 
јединица. Полиноми са 
целим алгебарским 
изразима и основне 
операције. Користе се 
дистрибутивни закони и 
формуле за квадрат бинома. 
Растављање полинома на 
чиниоце са претходно 
наученим формулама.  
 
Многоугао – део равни 
ограничен многоугаоном 
линијом. Конвексни и 
неконвексни многоугли. 
Зависност броја дијагонала 
и зависност збира 
унутрашњих углова од броја 

Прикупљањеинформациј
аизразличитихизвора(сва
кодневнапосматрања, 
активностначасу, 
учествовање у 
разговору и дискусији, 
самосталанрад, рад у 
групи, тестови) 
помаженаставникудасагл
едапостигнућа (развој 
инапредовање) ученика 
истепеноствареностиисх
ода. 
Свакаактивностједобрап
риликазапроценунапред
овања и 
давањеповратнеинформ
ације, а 
важнојеученикеоспособ
љавати и 
охрабриватидапроцењуј
усопственинапредак у 
учењу. 

проблема 
7. Сарадња 
8. Дигитална 
компетенција 
9. Одговоран 
однос према 
здрављу 

2009. 
године, 
Одлуку о 
усвајању 
Образовних 
стандарда 
за крај 
обавезног 
образовањ
а (број: 
5/2010-4). 
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МНОГОУГА
О 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРУГ 
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

квадрата. 
Растављање полинома на 
чиниоце коришћењем 
дистрибутивног 
закона, формуле за 
квадрат бинома и разлику 
квадрата. Примене. 
 
Појам многоугла. Врсте 
многоуглова. 
Збир углова многоугла. 
Број дијагонала многоугла. 
Правилни 
многоуглови (појам, 
својства, конструкције). 
Обим и површина 
многоугла. 
Тежишна дуж троугла. 
Ортоцентар и тежиште 
троугла. 
Сложеније примене 
ставова подударности. 
 
Централни и периферијски 
угао у кругу. 
Обим круга, број π. 
Дужина кружног лука. 
Површина круга, кружног 
исечка и кружног прстена. 
Ротација. 
 
Средња вредност, 
медијана и мод. 

– применисвојствацентралног 
и периферијскогугла у кругу; 
– израчунаобим и површину 
круга и његовихделова; 
– преслика дати геометријски 
објекатротацијом; 
– одређујесредњувредност, 
медијану и мод. 

темена. Правилни и 
неправилни многоуглови. 
Осна симетричности број 
оса симетрија правилног 
многоугла, може се уписати 
и описати круг. Ортоцентар, 
тежишна дуж и тежиште 
троугла са особинама. 
Конструкције многоуглова. 
Израчунавање обима и 
површине многоугла.  
 
Круг – могући односи и 
положаји круга и праве и 
два круга у равни. 
Успоставити везу између 
полупрачника круга, тетиве 
и централног одстојања 
тетиве помоћу Питагорине 
теореме. Централни и 
периферијски угао, 
одређивање обима и 
површине угла. Увести број 
π. Извести формуле за 
дужине кружног лука , 
површину кружног исечка и 
кружног прстена.  
 
Обрада података – 
пројектни задатак. Ученици 
треба да овладају појмом 
средње вредности, 
медијане и мода. Часове 
реалзиовати по плану:  
1. Избор теме и 
конструкција анкетних 
питања 
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2. Упутство за 
анкетирање и спровођење 
истраживања анкетирања 
3. Обнављање и 
доградња појмова(узорак, 
нумеричка и процентуална 
расподела, графички 
приказ); увођење медијане, 
средње вредности и мод.  
4. Подела ученика у 
групе, упућивање у начин 
обраде података добијених 
анкетирањем; обрада 
резултата анкете 
5. Презентација 
резултата анкете 

Наставник: Шкундрић Јелена и Бикицки Исидора 

3.9. Биолгија 

Разред:СЕДМИ 
Недељни и годишњи фонд часова: 
Циљ:је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, разуме значај биолошкеразноврсности и потребу 
за одрживим развојем и развије одговоран однос према себи и природи. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупр. 
Компет. 

Стандарди 
постигнућа 

НАСЛЕЂИВА
ЊЕ И 
ЕВОЛУЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 

Улога и значај једра 
у метаболизму 
ћелије. Деоба 
ћелије (хромо- 
зоми, настајање 
телесних и полних 
ћелија). 
 
ДНК и појам гена 
(алел, генотип, 

– прикупи и анализира 
податке о животним 
циклусима почевши 
од оплођења; 
– упореди бесполно и 
полно размножавање; 
 
– идентификује разлике 
између митозе и мејозе на 
основну про- 

-Потребно ј еповезати знања ученика 
oпојмовимагенаиДНКињиховомположају 
у ћелији прокариота иеукариота. 

- Уводи се појам хромозома (од чегасе 
састоје, како изгледају у деоби иван ње, 
улога хромозома у контроли 
метаболизма ћелије, при чему је 
појамметаболизма познатиз 
претходногразреда). На примеру 
људскогкариограма, објаснити 

• Иницијално 
тестирање 
• Формативно, 
свакодневно 
оцењивање усмених 
одговора ученика  
• Самоевалуација и 
евалуација на крају 
месеца и током 
појединих часова  

Компетенција 
за учење 
 
 Рад са 
подацима и 
информација
ма 
 
 
Комуникација 

БИ.1.3.1. 
БИ.1.3.2. 
БИ.1.3.3. 
БИ.1.3.4. 
БИ.1.3.5. 
БИ.1.3.6. 
БИ.1.3.7. 
БИ.1.3.10. 
БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.2. 
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фенотип) 
 
Прво Менделово 
правило, крвне 
групе, трансфузија и 
трансплан- 
тација. 
 
Наслеђивање пола. 
Наследне болести. 
 
Животни циклуси 
биљака и животиња. 
Смена генерација. 
Једно- 
полни и двополни 
организми. Значај и 
улога полног 
размножа- 
вања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мене броја хромозома и 
њихове улоге у развићу и 
репродукцији; 
 
– одреди однос између 
гена и хромозома и 
основну улогу гене- 
тичког материјала у ћелији; 
 
– шематски прикаже 
наслеђивање пола и 
других особина према 
првом Менделовом 
правилу; 
 
– одреди положај 
организма на дрвету 
живота на основу прику- 
пљених и анализираних 
информација о његовој 
грађи; 
 
– упореди организме на 
различитим позицијама на 
„дрвету жи- 
вота” према начину на који 
обављају животне 
процесе; 
 
– користи микроскоп за 
посматрање грађе гљива, 
биљних и жи- 
вотињскихткива; 
 
– разврста организме 
према задатим 
критеријумима применом 

паровехромозомаидахромозомиједногп
арасеназивајухомологихромозоми. 
- Најприкладније је да ученицикористе 
моделе деоба које могу самида 
направе. На основу модела 
ученикможедаопишеток сваке деобе, 
даих упоредиида аправитабелуразлика 
митозе и мајозе 

- Важно је надовезати садржај 
оразмножавању на садржај који 
сеодносинаћелијскедеобе.Бесполноразм
ножавањетребанастанкомидентичнихћел
ија,збогчегасупотомци 
генетичкиидентичниједном родитењу. 
Потребно је дати 
примеребесполногразмножавањакодби
љкаиживотиња.Полно размножавање 
требаповезатисамејозом,деобомкојом 
настају гамети, чијим 
спајањемћесегениродитељаискомбинова
ти, у јединственукомбинацију коју 
свакајединканоси. 
-Објаснитипојамгенотипакроз постојање 
дваалелазаједангеннахомологим 
хромозомима ( једаннаслеђен од маме, а 
други од тате), афенотипанавидљивим 
особинама. 
-Требадатишемунаслеђивања неке 
особине (светле очи/тамне очи) уједној 
генрацији и на њој објаснитиМенделово 
правило. 
- Као примере промена стања 
организмаилинаследнихболестимогу се 
навести болести које зависе:само од 
наслеђених гена (сраслипрсти, једна 
врста патуљастог раста),од наслеђених 
гена и начина живота(дијабетес), 

• Домаћи задатак  
• лабораторијске 
вежбе  
• проблемски задаци 
• Писана провера - − 
објективни тестови са 
допуњавањем кратких 
одговора − задаци са 
означавањем − задаци 
вишеструког избора − 
спаривање појмова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Одговорно 
учешће у 
демократско
м друштву  
 
Естетичка 
компетенција 
 
 Решавање 
проблема  
 
Сарадња  
 
Дигитална 
компетенција 
Одговоран 
однос према 
околини  
 
Одговоран 
однос према 
здрављу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИ.1.6.3. 
БИ.1.6.4. 
БИ.2.3.1. 
БИ.2.3.2. 
БИ.2.3.3. 
БИ.2.3.4. 
БИ.2.3.6. 
БИ.2.6.1 
БИ.2.6.3 
БИ.3.3.1. 
БИ.3.3.3. 
БИ.3.3.5. 
БИ.3.3.6 
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ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ 
КАО ОСНОВА 
ЖИВОТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Основни принципи 
организације живих 
бића. Појам 
симетрије -типични 
примери код 
једноћелијских и 
вишећелијских 
организа- 
ма; биолошки 
значај. 
 
Симетрија, 
цефализација и 
сегментација код 
животиња. 
Присуство/одсуство 
биљних органа, 
(симетрија и 
сегментација 
код биљака). 
 
Ћелије са 
специфичном 
функцијом: 
мишићне, крвне, 
нервне, ће- 
лије затварачице... 
 
Грађа и улога ткива, 
органа, органских 

дихотомих кључева; 
– повеже принципе 
систематике са 
филогенијом и еволуцијом 
на основу данашњих и 
изумрлих врста – фосила; 
 
– идентификује основне 
односе у биоценози на 
задатим приме- 
рима; 
 
– илуструје примерима 
однос између еколошких 
фактора и ефе- 
ката природне селекције; 
 
– упореди прикупљене 
податке о изабраној врсти 
и њеној број- 
ности на различитим 
стаништима; 
 
– повеже утицај 
абиотичких чинилаца у 
одређеној животној 
области – биому са 
животним формама које га 
насељавају; 
– анализира разлику 
између сличности и 
сродности организама 
на примерима 
конвергенције и 
дивергенције; 
– идентификује трофички 
ниво организма у мрежи 

онекојесувезанезаполнехромозоме 
(хемофилија),болести које су одређене 
већим бројемгена и такође зависне од 
начинаживота (шизофренија), или 
супоследица прмене у броју 
хромозома(Дауновсиндром). 
 

-Акценат треба да буде на 
ученичкомистраживањуосновнихпринц
ипаорганизације живих бића и значају 
ткива,органа и органских система и 
зафункционисањеорганизма.Симетричн
ост тела треба обрадити као 
особинукоја се јављаусвимгрупама 
живихорганизама(једноћелијских и 
вишећелијских), сатипичним 
примеријам радијалне (зрачне), 
билатералне (двобочне) симетрије 
иасиметрије.Кодобрадесиметрије/асим
етријеједноћелијскихорганизамакориси
типримерепознатих врста које су 
обрађиване упретходним разредима. 
Посебно обратитипажњу на појаву 
симетрије/асиметрије кодбиљака 
(симетрија цвета, листа...), као и 
наоблике симетрије код животиња, како 
би серазумео значај симетрије тела за 
живот уводенојикопненеој 
средини.Цефализацију(овајстручнипоја
мнетребакористити)код 
животињабитребалоописатикаогруписа
његлавнихорганазапријемиспровођење
информација у предњем делу тела, јер 
овај деотела први ступа у контакт са 
спољашњомсредином 
-Главне групе једноћелијских 
еукариотскихорганизам треба обрадити 

 
 
 
 
 
 
 
 
Иницијално 
тестирање 
• Формативно, 
свакодневно 
оцењивање усмених 
одговора ученика  
• Самоевалуација и 
евалуација на крају 
месеца и током 
појединих часова  
• Домаћи задатак  
• лабораторијске 
вежбе  
• проблемски задаци 
• Писана провера - − 
објективни тестови са 
допуњавањем кратких 
одговора − задаци са 
означавањем − задаци 
вишеструког избора − 
спаривање појмова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компетенција 
за учење 
 
 Рад са 
подацима и 
информација
ма 
 
 
Комуникација 
 
 Одговорно 
учешће у 
демократско
м друштву  
 
Естетичка 
компетенција 
 
 Решавање 
проблема  
 
Сарадња  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
БИ.1.3.1. 
БИ.1.3.2. 
БИ.1.3.3. 
БИ.1.3.4. 
БИ.1.3.5. 
БИ.1.3.6. 
БИ.1.3.7. 
БИ.1.3.10. 
БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.2. 
БИ.1.6.3. 
БИ.1.6.4. 
БИ.2.3.1. 
БИ.2.3.2. 
БИ.2.3.3. 
БИ.2.3.4. 
БИ.2.3.6. 
БИ.2.6.1 
БИ.2.6.3 
БИ.3.3.1. 
БИ.3.3.3. 
БИ.3.3.5. 
БИ.3.3.6 
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ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСН
ОСТ 
ЖИВОТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

система и значај за 
функ- 
ционисање 
организма. 
 
Компаративни 
преглед грађе 
главних група 
биљака, гљива и жи- 
вотиња – сличности 
и разлике у 
обављању основних 
животних 
 
процеса на 
методски 
одабраним 
представницима. 
 
 
 
 
 
 
Основни принципи 
систематике (Карл 
Лине, биномна 
номенкла- 
тура). Приказ 
разноврсности 
живота кроз 
основне систематске 
 
категорије до нивоа 
кола и класе. 
Докази еволуције, 
фосили и тумачење 

исхране; 
– предложи акције заштите 
биодиверзитета и учествује 
у њима; 
 
– анализира задати 
јеловник са аспекта 
уравнотежене и разно- 
врсне исхране; 
 
– идентификује поремећаје 
исхране на основу 
типичних симп- 
тома (гојазност, 
анорексија, булимија); 
 
– планира време за рад, 
одмор и рекреацију; 
 
– доведе у везу измењено 
понашање људи са 
коришћењем пси- 
хоактивних супстанци; 
 
– аргументује предности 
вакцинације; 
– примени поступке 
збрињавања лакших 
облика крварења; 
– расправља о 
различитости међу људима 
са аспекта генетичке 
варијабилности, 
толеранције и прихватања 
различитости. 

кроз упореднипреглед 
грађеисличности/разликеосновнихживо
тних функција код једноћелијске 
алге,амебе,бичара,трепљара.Неићиудет
аљније систематскеподеле уоквиру 
групеПротиста 

-Сличностииразлике уграђиткиваиоргана 
значјних за обављање основних 
вегетативнихпроцеса(исхрана, 
дисањеиизлучивање)биљакаобрадитипа
ралелно. 
Компаративни преглед грађе главних 
група гљива: плесни, 
квасци, печурке треба обрадити кроз 
преглед сличности и разлика 
у обављању основних животних процеса 
на методски одабраним 
представницима. Са гљивама треба 
обрадити и лишајеве, као пример 
обострано корисне заједнице организама 
(нпр. једноћелијске 
алге и гљиве). 
 

-Увод у сустематику би 
требалозасновати на приказ основних 
принципасистематике, навођењем 
основнихсистематских категорија, као 
испомињањембиномненоменклатуре.Н
аоснову биномне номенклатуре се 
можедемнстрирати принцип-врсте 
унутарједног рода, а затим се по 
истомпрниципу може појаснити 
припадностродова једној фамилији, 
фамилија поредуитд. 
- Систематику треба обрадити 
мањедетаљно, а инсистирати на 
правилимапримен, односно практичној 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иницијално 
тестирање 
• Формативно, 
свакодневно 
оцењивање усмених 
одговора ученика  
• Самоевалуација и 
евалуација на крају 
месеца и током 
појединих часова  
• Домаћи задатак  

Дигитална 
компетенција 
Одговоран 
однос према 
околини  
 
Одговоран 
однос према 
здрављу 
 
 
 
Компетенција 
за учење 
 
 Рад са 
подацима и 
информација
ма 
 
 
Комуникација 
 
 Одговорно 
учешће у 
демократско
м друштву  
 
Естетичка 
компетенција 
 
 Решавање 
проблема  
 
Сарадња  
 
Дигитална 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БИ.1.1.5. 
БИ.1.2.2. 
БИ.1.3.8. 
БИ.1.3.9. 
БИ.1.6.1 
БИ.2.1.3. 
БИ.2.1.4. 
БИ.2.3.5. 
БИ.3.3.5 
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ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМ
У 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

филогенетских 
низова 
(предачке и 
потомачке форме, 
прелазни фосили). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Састав и структура 
популација. 
Популациона 
динамика (природ- 
ни прираштај и 
миграције). 
 
Абиотички фактори 
и биотички односи 
као чиниоци 
природне 
селекције 
(адаптације). 
Мреже исхране. 
Животне области. 
Конвергенција и 
дивергенција 
животних форми. 
Заштита природе.  
 
 
 
 
 

применидихотомног кључа, чиме би 
ученици,након демонстрације 
одговрајућихпримера од стране 
наставника, билиоспособљени да сами 
разврставју живабића и на основу 
задатих дритеријумаодреде њихову 
позицију на дрветуживота. 

Основне принципе систематике, 
крозпорекло и диверзификацију 
групаорганизамодзаједничкогпретка,тре
баислустровати приказом 
прелазнихфосила. 
 

- Препорукаједасекористе 
теренскаистраживањаупаровима/групи. 
-Ученици треба да прикупе податке 
оразличити врстама које живе 
наразличитимстаништима.Нијенеопход
нода знају назив врсте, довољно је да 
ихразликују. 
-Знањаоеколошкимфакторима треба 
даповежусаприродномселекцијом. 
-Потребно је проширити и 
продубитизнања о трофичким односима 
и ланцимаисхране. Обрада треба да 
буде праћена радионичарским, односно 
групним радом. 
-Потребно је обрадити комплекс 
еколошких фактора који одређују 
распрострањење 8 основних животних 
области на копну ( тундре, тајге, 
лишћарске листопаднешуме, 
медитеранске шуме и макије, саване 
,кишнетропскешуме,степеипустиње). 
-Грађаорганазаварење/ /начин 
исхранеможе се повезати са актерима 
ланацаисхране/мреже исхране. Слично 

• лабораторијске 
вежбе  
• проблемски задаци 
• Писана провера - − 
објективни тестови са 
допуњавањем кратких 
одговора − задаци са 
означавањем − задаци 
вишеструког избора − 
спаривање појмова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

компетенција 
Одговоран 
однос према 
околини  
 
Одговоран 
однос према 
здрављу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БИ.1.1.2. 
БИ.1.1.5. 
БИ.1.2.5. 
БИ.1.2.7. 
БИ.1.4.1. 
БИ.1.4.2. 
БИ.1.4.6. 
БИ.1.4.8. 
БИ. 1.5.7. 
БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.2. 
БИ.2.1.4. 
БИ.2.3.6. 
БИ.2.4.1. 
БИ.2.4.2. 
БИ.2.4.3. 
БИ.2.4.7. 
БИ.2.4.8. 
БИ.2.5.4. 
БИ.2.6.1. 
БИ.3.1.5. 
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ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 
 

 
 
 
 
 
 
Примери наследних 
болести. 
Особине и грађа 
вируса. Болести 
изазване вирусима. 
Имунитет, вакцине. 
Пулс и крвни 
притисак. 
Прва помоћ: 
повреде крвних 
судова (практичан 
рад). 
Принципи 
уравнотежене 
исхране и 
поремећаји у 
исхрани. 
 
Значај правилног 
чувања, припреме и 
хигијене намирница; 
тро- 
вање храном. 
 
Промене у 
адолесценцији. 
Здрави стилови 
живота (сан, 
кондиција, итд). 
Последице болести 
зависности – 

је и саподударношћу опрашивача и 
цветова, уоквируисте области. 

На основу позитивних примераделовања 
човека на животну средину,ученици 
треба да осмисле предлоге (којисе 
односе на стање у сцвих 8 
копненихживотних области, као и у 
воденимбиомима), уз напомену да свака 
акцијанијеуједноидобра акција. 
 

-Требало би обрадити особине и 
грађувируса, ко и начине преношења 
ипревенције најчешћих вирусних 
болести.Пожељно је да то буду болести 
противкојих постоји вакцина. 
Истовремено, то јеи прилика да се 
ученици подсете путевапреношења и 
начина превенцијенајчешћих 
бактеријских болести (6.разред). 
-При обради имунитета и 
вакцинацијетребало би се задржати на 
основномобјашњењу настанка 
имунитета без дубљег залажења у 
механизме настанкаантитела. 
- Током обраде правила чувања 
иприпремања намирница наставник 
битребало да упути ученике да 
повежусазнања са оним што им је 
познато обактериама (6.разред) и 
гљивама (раније7.разред). 

Потребноједаученик знадакоришћење 
психоактивних супстанцидоводи до 
физичке и психичкезависности, у којој је 
то мери штетно запоједница, породицу, 
друштво, ко и дазна коме се треба 
обратити за помоћ илечење од 
зависности.Могусеемитоватиедукативни

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иницијално 
тестирање 
• Формативно, 
свакодневно 
оцењивање усмених 
одговора ученика  
• Самоевалуација и 
евалуација на крају 
месеца и током 
појединих часова  
• Домаћи задатак  
• лабораторијске 
вежбе  
• проблемски задаци 
• Писана провера - − 
објективни тестови са 
допуњавањем кратких 
одговора − задаци са 
означавањем − задаци 
вишеструког избора − 
спаривање појмова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИ.3.3.6. 
БИ.3.4.7. 
БИ.3.6.1. 
БИ.3.6.2. 
БИ.3.6.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БИ.1.5.1. 
БИ.1.5.2. 
БИ.1.5.4. 
БИ.1.5.7. 
БИ.1.5.8. 
БИ.1.5.12. 
БИ.2.5.1. 
БИ.2.5.2. 
БИ.2.5.3. 
БИ.2.5.4. 
БИ.2.5.5. 
БИ.3.5.1. 
БИ.3.5.2. 
БИ.3.5.3. 
БИ.3.5.6. 
БИ.3.5.7. 
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наркоманија.иодиве
рзитета. 

филмови.  

Наставник:Наташа Стевовић 

3.10. Хемија 

Разред:7 
Недељни и годишњи фонд часова: 2, 74 

Циљ:Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, 
прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу у наставку образовања, да 
развије способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

1. Хемиј
а као 
експериментал
на наука и 
хемија у свету 
око нас 

2. Хемиј
ска 
лабораторија 

3. Атоми 
и хемијски 
елементи 

4. Молек
ули елемената 
и једињења, 
јони и јонска 
једињења 

5. Хомог
ене и 
хетерогене 
смеше 

6. Хемиј
ске реакције и 
хемијске 

 хемија, 
супстанца, 
елемент, 
једињење, 
смеша, 
хемијска 
лабораторија, 
оглед, хемијско 
својство, 
хемијска 
промена/хемиј
ска реакција, 
атом, молекул, 
јон, ковалентна 
веза, јонска 
веза, хемијски 
симбол, 
хемијска 
формула, 
хемијска 
једначина, 
Периодни 
систем 

Х7И1 – идентификује и објашњава појмове који 
повезују хемију са другим наукама и различитим 
професијама, и принципима одрживог развоја; 
Х7И2 – правилно рукује лабораторијским посуђем, 
прибором и супстанцама, и показује одговоран 
однос према здрављу и животној средини; 
Х7И3 – експериментално појединачно и у групи 
испита, опише и објасни физичка и хемијска својства 
супстанци, и физичке и хемијске промене супстанци; 
Х7И4 – повезује физичка и хемијска својства 
супстанци са применом у свакодневном животу и 
различитим професијама; 
Х7И5 – налази потребне информације у различитим 
изворима користећи основну хемијску 
терминологију и симболику; 
Х7И6 – објашњава основну разлику између 
хемијских елемената и једињења, и препознаје 
примере хемијских елемената и једињења у 
свакодневном животу; 
Х7И7 – објашњава по чему се разликују чисте 
супстанце од смеша и илуструје то примерима; 
Х7И8 – разликује хомогене и хетерогене смеше, 
наводи примере из свакодневног живота и раздваја 

Oблици: фронтали, 
дијалошки, 
индивидуални, 
групни,рад у пару, 
Методе:дијалошка, 
метода рада на тесту, 
демонстративна, 
метода 
лабораторијског рада 
Средства:уџбеник, 
збирка, наставни 
листићи, лаб.прибор и 
посуђе, хемикалије 
Активности 
ученика:активно 
учествовање и 
праћење наставе,  
Активности 
наставника: наставник 
излаже, показује, 
објашњава, организује 
и усмерава процес 
учења, даје задужења 

посматрање, 
контролне 
вежбе, 
дневници рада 
ученика, 
самоевалуациј
а, практичне 
вежбе, тестови, 
усмено 
испитивање. 
 
 

1. компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљивост 
и оријентација 
ка 
предузеништву 
8. рад са 
подацима и 
информацијама 

 
https://ceo.
edu.rs/wp-
content/upl
oads/obraz
ovni_stand
ardi/kraj_o
baveznog_
obrazovanj
a/Hemija.p
df 
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једначине 
7. Израч

унавања у 
хемији 

8. Водон
ик и кисеоник 
и њихова 
једињења. 
Соли 

елемената, 
масени 
процентни 
састав, 
количина 
супстанце, 
оксид, 
киселина, 
хидроксид, со, 
рН вредност. 
 

састојке смеша; 
Х7И9 – представља структуру атома, молекула и јона 
помоћу модела, хемијских симбола и формула; 
Х7И10 – повезује распоред електрона у атому 
елемента с положајем елемента у Периодном 
систему елемената и својствима елемента; 
Х7И11 – разликује хемијске елементе и једињења на 
основу хемијских симбола и формула; 
Х7И12 – разликује типове хемијских веза, препознаје 
тип хемијске везе у супстанцама и повезује са 
својствима тих супстанци; 
Х7И13 – објасни процес растварања супстанце и 
квантитативно значење растворљивости супстанце; 
Х7И14 – изводи израчунавања у вези с масеним 
процентним саставом раствора; 
Х7И15 – напише једначине хемијских реакција и 
објасни њихово квалитативно и квантитативно 
значење; 
Х7И16 – квантитативно тумачи хемијске симболе и 
формуле користећи појмове релативна атомска и 
молекулска маса, количина супстанце и моларна 
маса; 
Х7И17 – опише и објасни физичка и хемијска својства 
водоника и кисеоника; 
Х7И18 – разликује оксиде, киселине, хидроксиде и 
соли на основу хемијске формуле и назива, и опише 
основна својства ових класа једињења; 
Х7И19 – индикаторима испита и на рН скали процени 
киселост раствора; 
Х7И20 – тумачи ознаке са амбалаже 
супстанци/комерцијалних производа. 

ученицима  
 

9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 

Наставник: Милица Мокић 

3.11. Техника и технологија 

Разред:Седми 
Недељни и годишњифондчасова: 2, 72 
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Циљ:Циљ наставе и учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, 
животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво 
и иницијативно. 

Назив теме 
Кључни појмови садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције Стандарди 

постигнућа 

 
 
 
 
 
 
 
 
ЖИВОТНО И 
РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САОБРАЋАЈ 
 
 
 
 

Кључни појмови садржаја: 
машинство, саобраћај, 
техничка документација, 
енергетика, заштита личне 
безбедности и животне 
средине, предузимљивост и 
иницијатива. 
 
Наставне јединице 
Појам, улога и развој машина 
и механизама. 
Потрошња енергије у 
домаћинству и могућности 
уштеде. 
Утицај дизајна и правилне 
употребе техничких средстава 
на здравље људи. 
Зависност очувања животне 
средине од технологије. 
Професије (занимања) у 
области производних техника 
и технологија. 
 
 
Машине спољашњег и 
унутрашњег транспорта. 
Подсистеми код возила 
друмског саобраћаја 
(погонски, преносни, 
управљачки, кочиони). 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 
– повеже развој машина и 
њихов допринос подизању 
квалитета живота и рада; 
– повеже ергономију са 
здрављем и конфором 
људи при употреби 
техничких средстава; 
– анализира да ли је 
коришћење одређене 
познате технике и 
технологије у складу са 
очувањем животне 
средине; 
– истражи могућности 
смањења трошкова 
енергије у домаћинству; 
– повеже занимања у 
области производних 
техника и технологија са 
сопственим 
интересовањем; 
 
По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 
– разликује врсте 
транспортних машина; 
– повеже подсистеме код 
возила друмског 

 

-упутити ученике да на примеру 
свог домаћинства истраже 
колика је потрошња енергије, 
који су највећи потрошачи и шта 
би било најбоље учинити да би 
се потрошња смањила 

- задати  ученицима да прикупе и 
обраде податке о потрошњи 
појединих доступних уређаја и 
укупној количини потрошене 
енергије на месечном нивоу. -
истраживати  потрошњу горива 
(грејање, самостални превоз, 
пољопривредне машине) и 
могућности уштеде.  

 
 
 
 
-подсетити ученике 
саобраћајним системима, 
намени, функционисању и 
организацији саобраћаја у 
оквиру саобраћајних објеката, 
као и о правилима и прописима 
за регулисање друмског 

Провера 
остварености 
исхода за све 
области:  
 
Облици: 
Фронтални 
индивидуални, 
рад у паровима 
или групни рад 
Методе: 
Излагање, дијалог 
Средства: Свеска, 
уџбеник, 
приборзатехничко
цртање , рачунар 
 
Активности 
ученика: саставља, 
цртежом исказује 
знање, тумачи 
урађено, 
размењује 
искуства, изводи 
вежбе према 
добијеним 
захтевима, тумачи 
своја решења, 
открива, прави 
моделе, 

 
1. компетенција за 
учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. редузимљивост 
и оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са 
подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
 

/ 
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ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊ
А 
 

Исправан бицикл/мопед као 
битан предуслов безбедног 
учешћа у саобраћају. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специфичности техничких 
цртежа у машинству. 
Ортогонално и просторно 
приказивање предмета. 
Коришћење функција и алата 
програма за CAD. 
Употреба 3D штампе у изради 
тродимензионалних модела и 
макета.  
Основне компоненте ИКТ 
уређаја. 
 
 
 
 
 
 
Рационално коришћење 
ресурса на Земљи и очување 
и заштита животне средине. 
Материјали у машинству 

саобраћаја са њиховом 
улогом; 
– провери техничку 
исправност бицикла; 
– демонстрира поступке 
одржавања бицикла или 
мопеда; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 
– самостално црта скицом 
и техничким цртежом 
предмете користећи 
ортогонално и просторно 
приказивање; 
– објасни улогу основних 
компоненти рачунара, 
таблета, паметних 
телефона и осталих 
савремених ИКТ уређаја;  
– објасни улогу и значај 
вештачке интелигенције и 
примену у свакодневном 
животу; 
 
По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 
– аргументује значај 
рационалног коришћења 

саобраћаја која се, пре свега, 
односе на пешаке и бициклисте 
као учеснике у саобраћају 
- нагласити да је тежиште исхода 
у претходна два разреда било на 
безбедном понашању и 
преузимању личне одговорности 
ученика за понашање у 
саобраћају. 
У седмом разреду тежиште је на 
саобраћајним средствима која се 
користе и њиховим најважнијим 
подсистемима (погонски, 
преносни, управљачки и 
кочиони).  
 
Ова област се ослања на усвојена 
знања ученика из техничког 
цртања у претходним разредима. 
-упознати и оспособити ученике 
за ортогонално и просторно 
представљање предмета 
- ученицима објаснити начин 
самосталног креирања техничког 
цртежа у складу са стандардима. 
-креирати вежбу у оквиру које 
ученици анализирају елемент 
сложеније геометрије. 
 
 
 
 
 
-упознати ученике са значајем 
рационалног коришћења ресурса 
и принципима очувања животне 
средине 

практично ради 
задатке 
 
Активности 
наставника: 
разговара,  
указује,  уважава 
труд, координира, 
наводи, вреднује 
формативно 
(процена знања 
током 
савладавања 
наставног 
програма  и 
стицања знања о 
међупредметним 
компетенцијама) 
и сумативно ( на 
крају целине), 
усмено, прати  
реализацију 
задатака, 
посматра, бележи, 
вреднује водећи 
рачуна о 
индивидуалности 
ученика 
 
Исходи су искази о 
томе шта ученици 
умеју да ураде на 
основу знања која 
су стекли учећи 
предмет Техника и 
технологија. 
Представљају опис 
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КОНСТРУКТО
РСКО 
МОДЕЛОВА
ЊЕ 

(пластика, метали, легуре и 
др.). 
Мерење и контрола – појам и 
примена мерних средстава 
(мерила). 
Технологија обраде 
материјала у машинству 
(обрада материјала са и без 
скидања струготине, 
савремене технологије 
обраде). 
Елементи машина и 
механизама (елементи за 
везу, елементи за пренос 
снаге и кретања, специјални 
елементи). 
Производне машине: врсте, 
принцип рада, појединачна и 
серијска производња. 
Појам, врсте, намена и 
конструкција робота  
Погонске машине – мотори  
 
 
 
 
Моделовање погонских 
машина  
Проналажење информација, 
стварање идеје и дефинисање 
задатка. 
Самосталан/тимски рад на 
пројекту. 
Израда техничке 
документације изабраног 
модела ручно или уз помоћ 
рачунарских апликација. 

расположивих ресурса на 
Земљи; 
– идентификује материјале 
који се користе у 
машинству и на основу 
њихових својстава 
процењује могућност 
примене; 
– врши операције обраде 
материјала који се користе 
у машинству, помоћу 
одговарајућих алата, 
прибора и машина и 
примени одговарајуће 
мере заштите на раду; 
– објасни улогу одређених 
елемената машина и 
механизама на 
једноставном примеру; 
– образложи значај 
примене савремених 
машина у машинској 
индустрији и предности 
роботизације производних 
процеса;  
 
По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 
– самостално/тимски 
истражи и реши задати 
проблем у оквиру 
пројекта; 
– изради модел у складу 
са принципима 
безбедности на раду; 
– тимски представи идеју, 
поступак израде и 

-поставити ученицима задатак за 
самосталан рад у оквиру кога ће 
у свом домаћинству истражити у 
којој мери и на који начин се они 
остварују. 
-објаснити улогу елемената 
машина и механизама 
- карактеристике обраде 
материјала који се користе у 
машинству, практично 
демонстрирати операције и 
реализовати једноставну вежбу 
водећи рачуна о безбедности 
ученика. -илустровати савремене 
технологије обраде материјала и 
по могућности организовати 
посету производном погону који 
их користи. производњи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-садржаје треба реализовати 
кроз практичне задатке, од 
графичког представљања 
замисли, преко планирања, 
извршавања радних операција, 
маркетинга до процене и 
вредновања. – нагласити 
алгоритамским приступ у 
конструкторском моделовању -
oд идеје до реализације.  
Ова тема се односи на израду 

интегрисаних 
знања, вештина, 
ставова и 
вредности 
ученика у пет 
наставних тема: 
животно и радно 
окружење, 
саобраћај, 
техничка и 
дигитална 
писменост, 
ресурси и 
производња и 
конструкторско 
моделовање. 
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Реализација пројекта – израда 
модела коришћењем алата и 
машина у складу са 
принципима безбедности на 
раду.  
Представљање идеје, 
поступака израде и 
производа. 
Процена сопственог рада и 
рада других на основу 
постављених критеријума.  

производ; 
– креира рекламу за 
израђен производ; 
– процењује свој рад и рад 
других на основу 
постављених критеријума 
(прецизност, педантност и 
сл.). 
 
 
 

модела разних машина и уређаја 
који су засновани на основним 
елементима и принципима рада 
машина и механизама 
(елементима за везу, за пренос 
снаге и кретања, специјални 
елементи). То се односи на 
моделовање производних 
машина, саобраћајних средстава, 
транспортних машина и уређаја. 

Наставник: Вида Вујачић 

3.12. Информатика и рачунарство 

Разред: 7. 
Недељни и годишњи фонд часова: 1, 36 

Циљ:Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 
производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија 
брзо мења. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

 остварености исхода 

Међупредмет
не 

компетенције 

Станд. 
постиг. 

ИКТ / 
Информационо 
комуникацион
е технологије 
 
 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 
 
 
 
РАЧУНАРСТВО 

Логичка 
структура и 
садржај 
документа, 
пиксел, 
резолуција, 
растерска и 
векторска 
графика, РГБ и 
ЦМYК палете 
боја, гиф 
анимација 

Ученик ће бити у могућности: да 
разликује визуелну презентацију и 
логичку структуру текста,  објасни 
принципе растерске и векторске 
графике и моделаприказа боја, 
 креира растерску и векторску 
слику у изабраним програмима, 
креира гиф анимацију,  
разликује појмове URL, DNS, IP 
адреса, 
 објасни појмове хипервеза и 
хипертекст,  креира, форматира и 

Облици:фронтално, 
индивидуално (парови, 
групе) 

Методе:илустративне, 
демонстартивне, излагање, 
дијалог 

Средства:свеска, уџбеник, 
рачунар, пројектор, бела 
табла 

Активности 
ученика:Учествовање у 

Континуирано и систематично 
праћење напредовања развоја 
ученика, увид у праћење 
различитих аспеката учења и 
развоја,подршка у 
оспособљавању ученика за 
самопроцену,  прецизнији увид 
у различите области 
постигнућа (јаке и слабе 
стране) ученика.  

Успостављање критеријума 
оцењивања, сарадња 

Међупредметн
е 
компетенције: 
 
1)компетенциј
а за учење; 
2)одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву; 
3)естетичка 

/ 
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ПРОЈЕКТНИ  
ЗАДАТАК 

Хипервеза, 
УРЛ, 
електронска 
пошта 
Текстуални 
програмски 
језик, 2Д 
графика 
 
 

шаље електронску пошту,  обавља 
електронску комуникацију на 
сигуран, етички одговоран и 
безбедан начин водећи рачуна о 
приватности,  
препозна непримерени садржај, 
нежељене контакте и адекватно се 
заштити, креира и дели документе 
у облаку водећи, – уз помоћ 
програмске библиотеке 
текстуалног програмског језика 
исцртава елементе 2Д графике, 
планира, опише и имплементира 
решење једноставног про 
блема, проналази и отклања 
грешке у програму,  сарађује са 
осталим члановима групе у свим 
фазама пројектног задатка, 
креира, уређује и структурира 
дигиталне садржаје који комбинују 
текст, слике, линкове, табеле и 
анимације, креира рачунарске 
програме који доприносе 
решавању пројектног задатка, 
поставља резултат свог рада на 
Интернет ради дељења са другима 
уз помоћ наставника, 
вреднује своју улогу у групи при 
изради пројектног задатка 
иактивности за које је био 
задужен. 

разговору, препознавање, 
читање, објашњавање, 
усвајање нових знања, 
решавање задатака, 
записивање, слушање, 
постављање питања, 
одговарање, размењивање 
знања и искуства, решавање 
задатака, провера датих 
одговора, допуњавање и 
кориговање  одговора, 
повезивање претходних са 
новим знањима, сумирање 
рада, извођење закључка. 

Активности 
наставника:Објашњавање, 
демонстрација, читање, 
подстицање ученика на рад, 
задавање задатака, 
постављање питања, 
учествовање у разговору, 
записивање на табли, 
размењивање знања и 
искуства, одговарање на 
питања ученика, 
проверавање датих 
одговора, допуњавање и 
кориговање одговора, 
сумирање рада, извођење 
закључака, праћење рада 
ученика, оцењивање. 

наставника са стручним 
сарадником, уз коришћење 
Блумове таксономије. 

Оцењивање базирано на 
практичним радовима и 
вежбањима. 

Квизове, тестове знања и 
слично користити првенствено 
за увежбавање и утврђивање 
појмова и чињеничних знања, 
а мање за формирање 
коначних оцена.  

Комбиновање различитих 
начина оцењивања да би се 
сагледале слабе и јаке стране 
сваког свог ученика. 

 

Приликом сваког вредновања 
постигнућа потребно је 
ученику дати повратну 
информацију која помаже да 
разуме грешке и побољша свој 
резултат и учење.  

Потребно је да наставник 
резултате вредновања 
постигнућа својих ученика 
континуирано анализира и 
користи тако да промени део 
своје наставне праксе.  

компетенција; 
4)комуникациј
а; 
5)одговоран 
однос према 
околини; 
6)одговоран 
однос према 
здрављу; 
7)предузимљи
вост и 
оријентација 
ка 
предузетништв
у; 
8)рад са 
подацима и 
информацијам
а; 
9)решавање 
проблема; 
10)сарадња; 
11)дигитална 
компетенција. 

 

   Наставник:Бранко Видовић 

3.13. Физичко и здравствено васпитање 

Разред: VII 
Недељни и годишњи фонд часова: 3 / 108 
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Циљ:учења Физичког и здравствено васпитања је да ученику напређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене 
културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере остварености 
исхода 

Међупредметнеко
мпетенције 

Стандарди 
постигнућа 

– физичке 
способности, 
– моторичке 
вештине, спорт 
и спортске 
дисциплине 
– физичка и 
здравствена 
култура. 

физичко вежбање, 
одбојка-игра, 
здравље, 
васпитање. 

Службенигласник 
РС – 
Просветнигласник,б
р. 6/07, 2/10, 7/10 – 
др. правилник, 3/11, 
1/13, 4/13, 11/16, 
6/17, 8/17, 9/17 i 
12/18),), 

Облици:фронтални,индив
идуални, групни 
Методе:вербална,демостр
ација,приказивање,аудиов
изуелнасредства,коришће
њецртежа 
Средства:лопте,струњаче, 
маркери,мернатрака 
Активностиученика:посма
трање,слушање,опонашањ
екретања 
Активностинаставника:пр
езентује ,изводивежбу 
,дајеупуства, 
организујеиндививуални и 
групни  рад 

Исходи помажу наставницима у 
праћењу, прикупљању и 
бележењ упостигнућа ученика. 
Како ће у процес вредновања 
искористити исходе наставник, 
сам осмишљава у односу на то 
који се начин праћења и процене 
њему чини најрационалнијим и 
најкориснијим. У процесу праћења 
и оцењивања пожељно је 
користити лични картон ученика 
У циљу сагледавања и 
анализирања ефеката наставе 
Физичког и здравственог 
васпитања, препоручује се да 
наставник подједнако, 
континуирано прати и вреднује: 
1. Активност и однос ученика 
према физичком и здрав- 
Ственом 
2. Приказ више комплекса 
усвојених општеприпремних 
вежби 
3. Достигнут ниво постигнућа 
моторичких знања, умења и 
навика 
4. Индивидуални напредак 
моторичких способности 

Закон о 
основамасистемаоб
разовања и 
васпитања( 
Сл.гласник РС, бр. 
88/2017 и 27/2018) 
Члан 12 
Закон о 
основномобразова
њу и васпитању (Сл. 
гласник РС, бр. 
55/2013 i 
101/2017)Члан 21а 

Сл. гласник 
РС, 
Просветниг
ласник 
бр.72/2009. 

Наставник: Душан Кулић 
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Б- изборни програми 

3.14. Верска настава – Православни катихизис 

Годишњи фонд часова: 36 
Разред: Седми 

ТЕМА  

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 

 

I УВОД 

Упознавање ученика са садржајем 
предмета, планом и програмом и 
начином реализације наставе 
Православног катихизиса; 

Установити каква су знања стекли и 
какве ставове усвојили ученици у 
претходном разреду школовања. 

сагледа садржаје којима ће се бавити 
настава Православног катихизиса у 
току 7. разреда основне школе; 

уочи какво је његово предзнање из 
градива Православног катихизиса 
обрађеног у претходном разреду 
школовања. 

Специфичности наставе 
Православног катихизиса у 
7. разреду основне школе. 

Катихизација као литургијска 
делатност- заједничко је дело 
катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. 

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

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

II 

ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У 
СВЕТУ ТРОЈИЦУ ПО 
ЖИВОТ ЧОВЕКА 

 

Пружити ученицима основ за 
разумевање Бога као троличносне 
заједнице љубави; 

 

Развијање свести ученика да је љубав 
као начин постојања (по узору на 
начин постојања Личности Свете 
Тројице) оно што човека чини 
човеком – бићем створеним по 

објасни зашто је Бог конкретна 
личност, а не безлична природа; 

разуме да Бога као заједницу личности 
можемо упознати само у личносном 
односу, у коме нам се Он Сâм открива; 

вреднује своје понашање на основу 
љубави коју пројављује према својим 
ближњима; 

одговорније обликује заједнички 
живот с другима. 

Последице вере у Свету 
Тројицу по живот човека; 

Света Тројица као 
прототип за живот људи 

– Будите свети као што је 
свет Бог. 
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икони Божјој. њиховог рада. 

Врсте наставе 
Настава се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
теоријска настава (34 часа) 
практична настава (2 часа) 

Место реализације наставе 
Теоријска настава се 
реализује у учионици; 
Практична настава се реализује у 
цркви- учешћем у литургијском 
сабрању; 

Дидактичко методичка упутства 
за реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу 
међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним 
садржајима, али и тако да 
наставник стекне почетни увид у 
то каквим предзнањима и 
ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група 
располаже. 

Реализација програма требало би 
да се одвија у складу с 
принципима савремене активне 
наставе. У току реализације 

 

III 

СИМВОЛ ВЕРЕ 

Пружити ученицима неопходно 
знање о историјском конктексту 
настанка Символа вере; 

Пружити ученицима основ за 
разумевање чланова Символа вере; 

Пружити ученицима основ за 
разумевање основне истине о Тајни 
Богочовека Христа; 

Развијање свести ученика о значају и 
месту Символа вере у Литургији; 

Упознавање ученика са житијем 
светог Aтанасија Великог и на основу 
тога, са појмом светости уопште. 

тумачи околоности које су довеле до 
одржавања Првог и Другог 
васељенског сабора; 

интерпретира Символ вере; 

разуме значење Символа вере; 

на основу библијских и светоотачких 
навода, увиди деловање Божије у 
историји ради спасења човека и света; 

протумачи живот и дело Светог 
Атанасија Великог. 

Символ вере – историјат 
настанка 

Символ вере – тумачење 

Светитељи Христови – 
исповедници вере 

IV 

БОГ СЕ У 
ЛИТУРГИЈИ 
ОТКРИВА КАО 
СВЕТА ТРОЈИЦА 

Развијање свести ученика о 
литургијском искуству Цркве у коме 
се Бог открива као Отац, Син и Свети 
Дух; 

Пружити ученицима неоподно знање 
да је Бог Света Тројица: Отац, Син и 

разуме значај Литургије и неопходност 
учествовања у њој; 

препознаје литургијске елементе у 
којима се прославља Бог – Света 
Тројица. 

Света Литургија нам 
открива Свету Тројицу и 
њихов начин постојања: 
Оца, Син и Светога Духа 

Света Тројица као 
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Свети Дух, три конкретне личности, а 
један Бог. 

заједница љубави. стављати нагласак више на 
доживљајно и формативно, а 
мање на сазнајно и 
информативно. 

Квалитет наставе се постиже када 
се наставни садржаји реализују у 
складу са савременим 
педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, 
облика рада и наставних 
средстава. 

Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности 
транспоновања наставног 
садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да 
води рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 

 

V 

СВЕТОТАЈИНСКИ 
ЖИВОТ ЦРКВЕ – 
КАО БОЖАНСКИ 
НАЧИН ЖИВОТА 
ЉУДИ И ПРИРОДЕ 
(ПРАКТИЧНО 
ИСПОВЕДАЊЕ ВЕРЕ 
У СВЕТУ ТРОЈИЦУ) 

Пружити ученицима неопходно 
знање да је светотајински живот 
Цркве исповедање вере у Свету 
Тројицу и долазеће Царство Божје; 

Развијање свести ученика о томе да 
само активним учествовањем у 
светотајинском животу човек јесте 
хришћанин; 

Пружити ученицима основ за 
разумевање да се кроз учешће у 
светим Тајнама Цркве наш живот и 
сви његови елементи узводе у 
личносни однос са Богом; 

Развијање свести ученика о 
неопходности личног учествовања у 
светотајинском животу Цркве. 

објасни на који начин се истина о 
Светој Тројици и Царству Божјем 
сведочи на Литургији; 

протумачи како се у Крштењу 
исповеда вера у Свету Тројицу; 

уочи неопходност личног учествовања 
у светотајинском животу Цркве; 

Светотајински живот 
Цркве као практично 
исповедање вере у Свету 
Тројицу; 

Крштење и Литургија као 
практично исповедање 
вере у Свету Тројицу; 

Света Литургија као 
светајна Цркве; 

Литургија као израз наше 
вере у долазак будућег 
Царства. 
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VI 

УЛОГА СВЕТОГА 
ДУХА У НАШЕМ 
СПАСЕЊУ 

Пружити ученицима неопходно 
знање о дејству Духа Светога у 
заједници Цркве; 

Пружити ученицима основ за 
разумевање смисла и значаја 
појединачни светих Тајни; 

Подстаћи ученике да развију 
доживљај Крсне славе као 
молитвеног прослављања из 
захвалности за могућност спасења. 

објасни улогу Светога Духа у 
формирању и изграђивању заједнице 
Цркве; 

препозна елементе појединачних светих 
Тајни и њихов смисао; 

разуме смисао прослављања Крсне 
славе. 

Света Тајна Крштења и 
Рукоположења; 

Службе у Цркви (Епископ, 
свештеник, ђакон, народ 
Божји); 

Света Тајна брака; 

Монашка заједница; 

Освећење уља – 
Јелеосвећење; 

Опело; 

Крсна слава. 

интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији 
ученика. 

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

Настава је успешно реализована 
ако је ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз 
заједничарење са ближњима и 
Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе 
(процењивање успешности 
реализације наставе и 
остварености задатака и исхода 
наставе) наставник ће остварити 
на два начина: 

 процењивањем реакције 
ученика или прикупљањем 
коментара ученика путем 
анкетних евалуационих листића; 

 провером знања које 
ученици усвајају на часу и 

 

VII 

ЛИТУРГИЈА НАМ 
УКАЗУЈЕ НА ТО 
КАКАВ БИ ТРЕБАЛО 
ДА БУДЕ ОДНОС 
ЧОВЕКА ПРЕМА 
БОГУ И ПРЕМА 
ДРУГОМ ЧОВЕКУ 

 

Пружити ученицима неопходно 
знање да је човек личност – боголико 
биће када свој живот остварује као 
љубав према Богу и ближњем; 

 

Подстицати ученике да развију 
доживљај своје слободе на 
хришћански начин; 

Установити обим разумевања и 
квалитет знања стечених у току 
школске године из Православног 
катихизиса. 

тумачи постојање човека као иконе 
Божје кроз појам слободне личности; 

разуме да човек своју слободу као дар 
Божји изражава кроз заједницу 
љубави са Богом и другим људима; 

критички вреднује и преиспитује 
сопствени однос према другом човеку 
као икони Божијој; 

уочи у којој мери је напредовао и 
савладао градиво Православног 
катихизиса 7. разреда основне школе. 

Слобода постојања као 
љубав према Богу; 

Други човек и наш однос 
према њему; 

Црква и друштво. 
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    испитаивањем ставова; 

Оцењивање 
Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: 
усмено испитивање; 
писмено испитивање; 
посматрање понашања ученика; 

Оквирни број часова по темама 

Увод (1 час) 

Последице вере у Свету Тројицу 
по живот човека (4 часа) 

Символ вере (7 часова) 

Бог се у Литургији открива као 
Света Тројица (5 часова) 

Светотајински живот Цркве – као 
божански начин живота људи и 
природе (практично исповедање 
вере у Свету Тројицу) (7 часова) 

Улога Светог Духа у нашем 
спасењу (8 часова) 

Литургија нам указује на то какав 
би требало да буде однос човека 
према другом човеку (4 часа) 

 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА: 
Мидић, И., Православни катихизис за седми разред основне школе, Београд 2012. Велимировић, Н., Вера Светих, Бања Лука 1993. 
Јанарас, Х., Азбучник вере, Нови Сад 2000. 
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Јевтић, А., Од Откривења до Царства Небеског, Никшић 2010. Кавасила, Н., Тумачење свете Литургије, Нови Сад 2002. 
Колумзина, С., Хероји истине Христове, Цетиње 1999. Мидић, И., Сећање на будућност, Пожаревац 2009. 
Пено, З., Катихизис. Основе православне вере, Никшић 2002. 
Поповић, Ј. Житија светих, друго фототипско издање, Ваљево 1981.-1989. Хопко, Т., Православна вера: 1. књига, Крагујевац 1991. 
Цисарж, Б., Основи православног учења о вери и моралу, Београд 1976. Шмеман, А., За живот света, Београд 1999. 
Шмеман, А., Литургија и живот, Цетиње 1992. 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Српски језик 
Грађанско васпитање 
Историја 
Географија 
Ликовна култура 
Музичка култура 

3.15. Грађанско васпитање 

Разред: 7 
Недељни и годишњи фонд часова: 1/36 
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих 
права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у заједници. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере остварености 

исхода 
Међупредмет

не 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ЉУДСКА 
ПРАВА 
 
ДЕМОКРАТСКО 
ДРУ- 
ШТВО 
 
ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕ- 
НОМ СВЕТУ 
 

социјална 
правда, 
Народна 
скупштина, 
конформизам
, вршњачки 
притисак. 

– наведе и опише основне 
карактеристике људских права; 
– својим речима опише везу 
између права појединца и 
општег 
добра; 
– дискутује о односу права и 
правде и o сукобу права; 
– образложи личну одговорност 
у заштити свог здравља; 
– штити своја права на начин 

Изборни програм Грађанско 
васпитање за седми разред 
организован је, као и 
претходни програми, по 
моделу спирале што значи да 
су садржаји дати у исте 
четири области (Људска 
права, 
Демократско друштво, 
Процеси у савременом свету 
и Грађански активизам) али се 

За остваривање овог програма, 
као и свих претходних, 
наставник је врло важан. Он је 
модел који својим понашањем 
и организацијом рада на часу 
даје пример и доприноси 
стварању демократске 
атмосфере која је погодна за 
размену и аргументовање идеја 
и мишљења међу ученицима; 
он је тај који даје почетни 

1. 
компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. 
комуникација 

Овај 
правилник 
ступа на 
снагу осмог 
дана од дана 
објављи- 
вања у 
„Службеном 
гласнику 
Републике 
Србије – 
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ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИ- 
ЗАМ 

који не угрожава друге и 
њихова 
права; 
– образложи сврху постојања 
политичких странака; 
– аргументује потребу 
ограничења и контролу власти; 
– наведе кораке од предлагања 
до усвајања закона; 
– образложи на примеру 
могућност утицаја грађана на 
одлуке 
Народне скупштине; 
 
– препозна и одупре се 
различитим облицима 
вршњачког при- 
тиска; 
 
– препозна опасност када се 
нађе у великој групи људи и 
зашти- 
ти се; 
 
– учествује у организацији, 
реализацији и евалуацији 
симулаци- 
је Народне скупштине; 
 
– у дискусији показује вештину 
активног слушања, износи свој 
став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван 
начин; 
 
– проналази, критички 
разматра и користи 

они проширују и продубљују, 
а исходи се надограђују или 
се, ако је у питању вештина, 
даље развијају. Све четири 
области су једнако важне, а 
наставник их, у непосредном 
раду са ученицима, 
интегрише јер између њих 
постоји природна веза. 
 
У програму су наведени 
садржаји које наставник може 
да допуњује, проширује и 
мења према конкретним 
потребама и плану сопственог 
рада али увек имајући у виду 
исходе које треба остварити. 
Они су тако дати да 
одговарају узрасту ученика и 
да су мерљиви, проверљиви, 
односно наставник може, 
пратећи активности ученика, 
да утврди да ли их они 
остварују и у којој мери.  
Између исхода постоји 
повезаност. Остваривање 
једног исхода доприноси 
остваривању других исхода. 
Посебност Грађанског 
васпитања је у томе што је 
оно део ширег концепта 
образовања за демократију и 
грађанско друштво и у том 
смислу је тесно повезано са 
другим предметима, ванна- 
ставним активностима и 
уопште етосом школе.  

подстицај за садржај који се 
обрађује, ко и повратне 
информације о активности. 
Коструктивна комуникација и 
демократске процедуре нису 
само циљ већ и начин да се 
остваре жељени исходи. 
Наставник је тај који обезбеђује 
равноправну укљученост сваког 
ученика (уважавајући 
различитост у типу личности и 
стиловима учења). 
 
Реализација програма треба да 
се одвија у складу са 
принципима интерактивних 
односа (активне, проблемске и 
истраживачке наставе), са 
сталним рефлексијама на 
одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста 
(прошлости и још више 
адашњости).  
Наставник треба да обезбеди 
да се на часу сваки ученик 
осећа уважено, прихваћено и 
добродошло у својој 
различитости, уз обавезу да 
поштује и уважи друге и 
другачије погледе и мишљења. 
 
Чињеница да се програм 
описно оцењује не умањује 
потребу да се континуирано 
прати напредовање ученика у 
достизању исхода, посебно 
оних који су кумулативни и који 

5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљиво
ст и 
оријентација 
ка 
предузеништв
у 
8. рад са 
подацима и 
информацијам
а 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 

Просветном 
гла- 
снику”, а 
примењује 
се почев од 
школске 
2020/2021. 
године. 
године 
На основу 
члана 67. 
став 1. 
Закона о 
основама 
система 
обра- 
зовања и 
васпитања 
(„Службени 
гласник РС”, 
бр. 88/17, 
27/18 – 
 
др. закон и 
10/19), 
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информације из ра- 
зличитих извора. 

У процесу планирања наставе 
и учења наставник се руково- 
ди, превасходно, исходима 
које ученици треба да 
достигну. Приликом 
осмишљавања активности, 
како наставника тако и 
ученика,  
треба имати у виду да свака 
од њих се може вишеструко 
искористити.  
Њихово остваривање одвија 
се постепено и спонтано са 
тенденцијом да ученици 
аутенично развијају пожељне 
облике понашања. 

се не наводе у програму за 
седми разред, већ су у 
претходним програмима, али 
се подразумева да се они и 
даље подржавају и развијају.  
Кључни показатељи 
напредовања у овом изборном 
програму, из разреда у разред, 
су све правилнија употреба 
термина који се односе на 
демократске појаве и процесе, 
исказивање ставова 
аргументацијом, ненасилна 
комуникација, прихватање 
различитости, емпатија, све 
чешће испољавање 
иницијативе, већа 
сарадљивост. 

Наставник: Предраг Хромиш 

3.16. Немачки језик 

Разред:7 
Недељни и годишњи фонд часова:2 часа недељно,годишњи фонд 72 часа 
Циљ: Циљ наставе немачког језика заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и 
метода 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 како страног тако 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 и самостално, учење истог или другог страног језика. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредмет
не 

компетенције 

Стандарди 
постигнућа 
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1.Ferien 
 
2.Freundschaft 
 
3.Das Wetter 
 
4.Umweltschutz 
 
5.Meine Pläne 
 
6.Essen und 
trinken 
 
 

1.Ferien machen-Er fährt 
im Juli weg 
Ich fahre nach Spanien 
Deutschlernen in den 
Ferien 
Ferienpostkarten 
Ferien auf dem 
Reiterhof-Uber 
Ferienplane sprechen 
Ich lese den Roman "Emil 
und Detektive". Hilfst du 
deiner Mutter? Hilfst du 
Michaelas Mutter? Ich 
fahre mit den Freunden 
zum See. Wie gefällt dir 
das Auto meines 
Bruders? 
 
2.Freundschaft-Über 
Freundschaft 
sprechen,Nachhilfe-Eine 
geschichte erzählen-
Gleich und nicht gleich- 
 Ich liege im Bett. Dort 
steht ein Computer. Der 
Computer ist neu. Ich 
trinke gern Milch. Zeig 
mir dein Foto! -  
 
3.Das Wetter und die 
Jahreszeiten-die Hitze-
der Regen-der Wind-der 
Sturm-der Schnee-
Wetterchaos-Orkan 
Freddy rast mit 200 km/h 
Негација - Kein у 
нoминaтиву, гeнитиву, 

1.Рaзумe изрaзe и упутствa кoje 
нaстaвник упoтрeбљaвa и прaти 
oбичнa и крaћa oбaвeштeњa; - 
рaзумe крaткe диjaлoгe и 
мoнoлoшкa излaгaњa дo 12 
рeчeницa, кoje нaстaвник 
искaзуje прирoдним тeмпoм, 
други учeници или их чуje 
прeкo звучнoг мaтeриjaлa, a 
кojи сaдржe пoзнaту jeзичку 
грaђу oбрaђeну тoкoм пeтoг, 
шeстoг и сeдмoг рaзрeдa; - 
рaзумe jeднoстaвнe пeсмe у 
вeзи сa oбрaђeнoм тeмaтикoм; - 
рaзумe и рeaгуje нa 
oдгoвaрajући нaчин нa крaткe 
усмeнe пoрукe у вeзи сa личним 
искуствoм и интeрeсoвaњимa 
сa aктивнoстимa нa чaсу. 
 
2.Упoзнa и, кaдa je у питaњу 
пoзнaтa jeзичкa грaђa, сaвлaдa 
тeхникe читaњa у сeби; - дaљe 
упoзнaje прaвилa грaфиje и 
oртoгрaфиje; - рaзумe смисao 
крaћих писaних пoрукa и 
илустрoвaних тeкстoвa o 
пoзнaтим тeмaмa (oглaси, 
плaкaти сa вeћим брojeм 
учeстaлих изрaзa и 
интeрнaциoнaлизaмa oкo 100 
рeчи); - издвaja oснoвнe 
инфoрмaциje из крaћeг 
прилaгoђeнoг тeкстa у вeзи сa 
нeкoм oсoбoм или дoгaђajeм 
(кo, штa, гдe, кaдa...); - нaслути 
сaдржaj нeкoг инфoрмaтивнoг 

У остваривању наставе 
потребно је подстицати 
радозналост, аргументовање, 
креативност, рефлексивност, 
истрајност, одговорност, 
аутономно мишљење, сарадњу, 
једнакост међу половима. 
Препоручује се максимално 
коришћење ИКТ решења јер се 
могу превазићи материјална, 
просторна и друга ограничења 
(платформе за групни рад нпр. 
Pbworks, платформа Moodle, 
сарадња у „облаку” као Гугл, 
Офис 365...; за јавне 
презентације могу се користити 
веб решења нпр. креирање 
сајтова, блогова – Weebly, 
Wordpress...; 
рачунарске симулације као нпр. 
https://phet.colorado.edu/sr/ и 
апликације за андроид уређаје; 
домаћи и међународни сајтови 
и портали, нпр. www.cpn.rs, 
www.scientix.eu, www.go-lab-
project.eu, www. 
scienceinschool.org, 
www.science-on-stage.eu и 
други). 
Достизање исхода је могуће 
кроз различите вежбе и 
практичне активности ученика 
као нпр. израда плаката 
-мотивисање ученика за учење 
предмета, демонстрација слика 
са презентација и модела, 
вођење и усмеравање тока 

1.Учествовање у 
разговору, 
прикупљање 
информација из 
различитих извора, 
свакодневна 
посматрања, 
активност на часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, рад у 
групи, рад у пару, 
пројекти, ПП 
презентације, 
есејско излагање 
 
2.Кроз усмене 
одговоре, активност 
на часу, самосталан 
рад, рад у групи, 
контролне вежбе и 
писмене задатке 
 
3.Учествовање у 
разговору, 
прикупљање 
информација из 
различитих извора, 
свакодневна 
посматрања, 
активност на часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, рад у 
групи, рад у пару, 
пројекти, ПП 
презентације, 

 
1. 
компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. 
комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљив
ост и 
оријентација 
ка 
предузеништв
у 
8. рад са 
подацима и 
информацијам
а 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 

ДСТ.1.1.2. 
ДСТ.1.1.3. 
ДСТ.1.1.4. 
ДСТ.1.1.5.  
 
РАЗУМЕВА
ЊЕ 
ПИСАНОГ 
ТЕКСТА 
ДСТ.1.1.6. 
ДСТ.1.1.7. 
ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.9.  
 
УСМЕНО 
ИЗРАЖАВА
ЊЕ 
ДСТ.1.1.10. 
ДСТ.1.1.11. 
ДСТ.1.1.12. 
ДСТ.1.1.13. 
ДСТ.1.1.14. 
ДСТ.1.1.15. 
ДСТ.1.1.16.  
 
ПИСАНО 
ИЗРАЖАВА
ЊЕ 
ДСТ.1.1.17. 
ДСТ.1.1.18. 
ДСТ.1.1.19. 
ДСТ.1.1.20. 
ДСТ.1.1.21.  
 
МЕДИЈАЦИЈ
А 
ДСТ.1.1.22. 
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дaтиву и aкузaтиву. 
Nein, nicht. - Nein, das 
weiβ ich nicht. Ich habe 
keine Ahnung.  
Er heiβt Peter. Wann 
besuchst du uns? Wie 
geht es Ihnen? 
 
4.Welt und umwelt 
Sagen,wo man gerne 
leben möchte-Das 
Wetter beschreiben-über 
Konsequenzen sprechen-
Tipps zum Umweltschutz 
formulieren –Über 
Umweltfragen 
diskutieren-Unsere Leser 
und Leserinen 
diskutieren-Projekte-
Umweltschutz-die 
Energiesparen 
Sie ist Lehrerin. Du bist 
nicht da. Er ist groβ. 
billig, billiger, der (die, 
das) billigste; 
(gut/besser/der (die, 
das) beste; 
lang/länger/der (die, das) 
längste). - (Belgrader, 
Hamburger). 
 
5.Мeine Pläne-
Hoffungen und Wünsche 
aüssern –etwas 
vermuten-Über Berufe 
sprechen-etwas 
begrüngen-
Betriebspraktikum-Über 

тeкстa aкo je прaћeн визуeлним 
дoдaткoм. 
 
3.Рaзгoвeтнo изгoвaрa глaсoвe, 
пoсeбнo oнe кoje нaш jeзик нe 
пoзнaje, aкцeнтуje рeчи, 
пoштуje ритaм и интoнaциjу при 
спoнтaнoм гoвoру и читaњу; - 
ступи у диjaлoг и у oквиру дeсeт 
рeпликa, пoстaвљaњeм и 
oдгoвaрaњeм нa питaњa, вoди 
рaзгoвoр у oквиримa 
кoмуникaтивних функциja и 
лeксикe  
Мoнoлoшки. 
4. Бeз прeтхoднe припрeмe, aли 
уз нaстaвникoв пoдстицaj, у 
дeсeтaк рeчeницa прeдстaви 
сeбe или другoгa, сaoпшти 
сaдржaj диjaлoгa или 
нaрaтивнoг тeкстa, или oпишe 
слику, лицe, прeдмeт, 
живoтињу и ситуaциjу. 
 
рeaгуje вeрбaлнo или 
нeвeрбaлнo нa упутствa и 
пoстaвљeнa питaњa у вeзи сa 
кoнкрeтнoм ситуaциjoм; - 
пoстaвљa jeднoстaвнa питaњa и 
oдгoвaрa нa њих; - изрaжaвa 
дoпaдaњe или нeдoпaдaњe; 
нуди и прихвaтa пoнуду, пoзив 
или извињeњe; - учeствуje у 
кoмуникaциjи нa чaсу (у пaру, у 
групи, итд.); - трaжи 
рaзjaшњeњa кaдa нeштo нe 
рaзумe; - oствaруje jeднoстaвну 

часа, наставник инструкцијама 
усмерава ученике који 
самостално истражују, 
структуришу чињенице и 
извлаче закључке; оцењивање. 
Активности ученика: слушање, 
активно укључивање у 
дискусију, повезивање са 
претходно стеченим знањем, 
извођење закључака 
Истраживање може да под- 
разумева неким ученицима 
познат терен, научно популарну 
литературу, интернет. Начин 
приказа резултата може бити 
задат или по слободном 
избору. Важно је да се 
обезбеди час за презентовање 
резултата истраживања, као и 
да ученици сами процене 
квалитет и добију повратну 
информацију од наставника. 
Требало би укључивати ученике 
у активности  гледања филмова 
и читања часописа на немачком 
језику,   мотивисање ученика за 
учење предмета, 
демонстрација слика са 
презентација и модела, вођење 
и усмеравање тока часа, 
наставник инструкцијама 
усмерава ученике који 
самостално истражују, 
структуришу чињенице и 
извлаче закључке; оцењивање. 
Активности ученика: слушање, 
активно укључивање у 

есејско излагање 
 
4.Иницијални тест, 
учествовање у 
разговору, 
прикупљање 
информација из 
различитих извора, 
свакодневна 
посматрања, 
активност на часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, рад у 
групи, рад у пару, 
пројекти, ПП 
презентације, 
есејско излагање 
 
5.Учествовање у 
разговору, 
прикупљање 
информација из 
различитих извора, 
свакодневна 
посматрања, 
активност на часу,  
 
6.Учествовање у 
разговору и 
дискусији, рад у 
групи, рад у пару, 
пројекти, ПП 
презентације, 
есејско излагање, 
завршни тест 

ДСТ.1.1.23. 
ДСТ.1.1.24.  
 
ЛИНГВИСТИ
ЧКА 
КОМПЕТЕН
ЦИЈА 
ДСТ.1.2.1. 
ДСТ.1.2.2. 
ДСТ.1.2.3. 
ДСТ.1.2.4.  
 
3. 
ИНТЕРКУЛТ
УРНА 
КОМПЕТЕН
ЦИЈА 
ДСТ.1.3.1. 
ДСТ.1.3.2. 
ДСТ.1.3.3. 
ДСТ.1.3.4. 
ДСТ.1.3.5.  
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Berufe sprechen- 
auf dem Tisch, unter 
dem Stuhl, zwischen den 
Bänken, hinter der 
Schule, vor dem Theater, 
dem Kino gegenüber 
 
6.Essen und trinken-Das 
schmeckt gut-Was essen 
deutsche zum Frühstuck-
Mittagessen-Abendessen 
Möchtest du einen 
Apfel? Möchtest du 
heute mit mir ins Kino 
gehen? –  
sich waschen, sich die 
Hände waschen  
und, aber, oder, denn. - 
Er lernt Deutsch, denn er 
möchte in Berlin 
studieren. Er hat einen 
Führerschein aber er 
fährt nicht. –  
ob, dass, w?  
Ich weiss nicht, wann der 
Film beginnt. Er sagt, 
dass er Deutsch kann. 

интeрaкциjу уз стaлнo 
пoнaвљaњe и пoнoвнo 
фoрмулисaњe искaзa и врши 
кoрeкциje. 
 
5.Дaљe упoзнaje прaвилa 
грaфиje, oртoгрaфиje и 
интeрпункциje; - пишe 
рeчeницe и крaћe тeкстoвe нa 
oснoву дaтoг мoдeлa, сликe или 
другoг визуeлнoг пoдстицaja 
(биoгрaфиje, крaћe oписe 
дoгaђaja из свaкoднeвнoг 
живoтa);  
 
6. Пишe пригoднe чeститкe, 
пoрукe и eлeктрoнскa писмa 
кoристeћи мoдeл; - oдгoвoри нa 
jeднoстaвнa питaњa (кo, штa, 
гдe) кoja сe oднoсe нa oбрaђeнe 
тeмe, ситуaциje у рaзрeду или 
њeгa личнo; - прaви спискoвe с 
рaзличитим нaмeнaмa 
(купoвинa, прoслaвe 
рoђeндaнa, oбaвeзe у тoку 
дaнa...). 
 

дискусију, повезивање са 
претходно стеченим знањем, 
извођење закључака. 
Потребно је подстицати 
ученике да сами пронађу 
примере која јела и пића су 
највише заступљена у Немачкој. 
У оквиру обраде области 
пријатељства, препорука је да 
ученици сами напишу кратку 
писмену вежбу о њиховом 
најбољем пријатељу. 
Активност наставника: 
мотивисање ученика за учење 
предмета, демонстрација слика 
са презентација и модела, 
вођење и усмеравање тока 
часа, наставник инструкцијама 
усмерава ученике који 
самостално истражују, 
структуришу чињенице и 
извлаче закључке;  
 
 
 

Наставник:Бојана Блечић 
 

3.17. Мађарски језик са елементима националне културе 

Разред:  7 
Недељни и годишњи фонд часова: 2/72 
Циљ:   предмета је да ученици продуктивно овладају мађарским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа који 
говори тим језиком и да их оспособи за међусобно споразумевање.Развијати  усмено и писмено  изражавање  на  мађарском језику; упознати  ученике са  
правописом  мађарског  језика. 
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Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције Стандарди 

постигнућа 

 
IRODALMI  
ISMERETEK 
 
 
 
 
 
 
KOMMUNIKÁCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
SZÓFAJTAN 
 
 
 
 
 
OLVASÁS ÉS 
SZÖVEGÉRTÉS 
 
 
HELYESÍRÁS 
 
 
SZÓKÉSZLET 
 
 

nyelvi kultúra, 
irodalom, 
szövegértés, 
nyelvismeret, 
 és 
nyelvhelyessé
g 

-Разуме тему књижевног дела, 
препознаје главне ликове, уме 
да репродукује радњу 
- Може да одреди место радње 
- Поштује традицију  националне 
културе 
 
 
- Уме да тражи и  разуме  
једноставне информације 
- Разуме  информације које се 
чују у свакодневном животу 
- Правилно користи  облике  
поздрављања 
- Учествује  у  драматизацијама 
 
- Препознаје и именује  врсте  
речи 
- Препознаје и у пракси  
примењује  главне делове  
реченице 
- Препознаје  врсте  реченица 
 
 
- Разуме  текст након читања 
 
- Уме да препише краће  
текстове 
- Уме да ствара краће текстове 
 
- Богати свој  речник 
- Правилно изговара гласове 
 

Облици: 
фронтални,индивидуални,рaд 
у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог),ил
устративно-демонстартивна, 
практичан рад и радионица, 
игровне активности 
Средства: 
слике,апликације,лутке,маске, 
сликовнице,илустрације,ЦД 
Активности ученика: 
уочава, именује,чита, 
препознаје, открива, 
комуницира, разуме, 
упоређује, одговара на 
постављена питања, 
 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  пома
же,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  инспирише,  разг
овара,  указује,  уважава труд, 
показује,  учествује,  подстиче, 
мотивише,  помаже у 
раду, објашњава,  одабира 
садржај,  одабира 
методе,  одабира 
средства,  бира 
текстове,  коригује,  вреднује, 
прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 

Усмено 
одговарање 
-Активност на часу 
-Израда домаћих 
задатака 
-Вежбање 
-Практични радови 
-ПП презентације 

- компетенција за 
учење 
- одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
- естетичка 
компетенција 
- комуникација 
- одговоран однос 
према околини 
- рад са подацима и 
информацијама 
-решавања 
проблема 
- сарадња 
- дигитална 
компетенција 

 

Наставник:  Сузана Фрхер Виславски 



176 
 

3.18. Русински језик са елементима националне културе 

Разред: 7 
Недељни и годишњи фонд часова: 2 / 72 
Циљ:Циљ наставе  и учења русинског језика са елементима националне културе  је постићи такав степен развоја комуникативних способности ученика да би он 
самостално примењивао вештине изговарања у стандардним и стручним комуникативним ситуацијама/ у складу са тематским минимумом и у писаној 
форми/,неговао национални и културни идентитет ,етичко самопоштовање и упознавање ученика са  елементима традиције,културе и обичаја Русина. 

Програм наставе и учења Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

КНЇЖОВНОСЦ  
Школска лектира Поезия 1. Мелания Павлович, Єст єдна нїтка 2. 
Мирон Колошняї, Зарод 3. Мирон Колошняї, Вербово пруце 4. 

Гавриїл Костельник, З мойого валала (виривок) 5. Михал Рамач, 
Дражка на салаш 6. Гавриїл Надь, Шерцу 7. Агнета Бучко, Ґу слунку 

Проза 1. Евґений М. Кочиш, Цо паметам о себе (виривок) 2. 
Евґений М. Кочиш, Наднїчаре (виривок) 3. Руска народна 
приповедка, Треба у младосци робиц 4. Руска народна 

приповедка, Хто шме єсц на лєжацо Домашня лектира: 1. Руски 
народни писнї (школске виданє зборнїка) – вибор; робота 

Володимира Гнатюка 2. Хмара на верху тополї, Антолоґия поезиї за 
дзеци – вибор Кнїжовни род: лирика, епика и драма – 

характеристики Тема дїла, фабула, мотив, зжати змист Подобносци 
и розлики медзи епским и лирским дїлом Поетични слики у писнї 

Народни писнї и приповедки – робота етноґрафа Володимира 
Гнатюка Сонет – характеристики Биоґрафия и автобиоґрафия 

Розвиванє способносци швидкого читаня з розуменьом 
Дияґоналне читанє зоз цильом находзеня одредзених 

информацийох и лєгкого знаходзеня у рижних текстох Страна 108 – 
Број 1 ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК 21. јануар 2020. - прекладац текст з 
єдного язика на други; - обачовац дух язика при прекладаню; - 
написац кратку конферансу за приредбу; - написац сценарио за 
школску приредбу; - представиц Руснацох припаднїком других 
народох и то представиц историю, традицию, язик, културу и 
обичаї; - представиц живот Руснацох на Горнїци; - потолковац 
потребу за селєньом до Бачки; - препознац народни писнї и 

приповедки записани у Керестуре и Коцуре; - розликовац народну 
бешеду у Коцуре и Керестуре; - повязац нєшкайши обичаї зоз 

- одредзиц характеристики трох 
кнїжовних родох: лирики, епики 
и драми; - препознац и одредзиц 
тему прозного дїла; - одредзиц 
мотив у писнї - зжато 
виприповедац змист дїла 
(фабулу) – обачиц и видвоїц 
подобносци и розлики медзи 
епским и лирским дїлом; - 
одредзиц поетичну слику у писнї; 
- навесц характеристики сонету; - 
поцагнуц паралелу медзи 
биоґрафию и автобиоґрафию; - 
швидко читац и розумиц 
пречитане; - видвоїц зоз тексту 
потребну информацию; - 
розумиц текст, гоч з нього 
вихабени даєдни информациї; - 
препознац народну приповедку 
або писню и на основу 
териториялних розликох у язику 
дзе є записана, чи у Керестуре, чи 
у Коцуре; - розликовац восточни, 
заходни и южни славянски язики; 
- потолковац характеристики 
руского язика; - препознац норми 
руского язика; - розликовац 
букви и гласи у руским язику - 

Облици: 
фронтални,индивидуални, 
рад у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог
),илустративно-
демонстартивна, 
практичан рад и 
радионица, игровне 
активности 
Средства: слике, 
апликације, уџбеник, 
илустрације, ЦД 
Активности ученика: 
уочава, именује,чита, 
препознаје, открива, 
комуницира, разуме, 
упоређује, одговара на 
постављена питања, 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  по
маже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  инспирише,  р
азговара,  указује,  уважав
а труд, 
показује,  учествује,  подст
иче,  мотивише,  помаже у 

1) компетенција 
за учење; 
2) одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву  
3) естетичка 
компетенција;  
4) комуникација;  
5) одговоран 
однос према 
околини;  
6) одговоран 
однос према 
здрављу;  
7) 
предузимљивост 
и оријентација 
ка 
предузетништву;  
8) рад са 
подацима и 
информацијама;  
9) решаванје 
проблема;  
10) сарадња;  
11)дигитална 
компетенција 

/ 
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давнима; - мац формоване поняце националней припадносци; - 
идентификовац постоянє припаднїкох других народох; - робиц на 
пестованю квалитетного живота вєдно зоз припаднїками других 

народох; - уключовац ше до роботи културно-уметнїцких 
дружтвох; - провадзиц дзецински радио и ТВ емисиї на руским 

язику; - провадзиц часопис за дзеци Заградка. 
 
ЯЗИК ҐРАМАТИКА И ПРАВОПИС  
Руски язик у фамелиї славянских язикох Нормованє руского язика – 
робота Гавриїла Костельника Глас, буква, слово, синтаґма, 
виреченє Просте, преширене и зложене виреченє Нєзависно 
зложене виреченє Зависно зложене виреченє; главне у зависним 
виреченю Випадни вокали О и Е и випадни вокал А у сербских 
словох хтори хаснуєме у руским язику Виєдначованє консонантох 
по дзвонкосци Лексични и семантични вежби Вецейзначносц 
словох, праве и пренєшене значенє словох Правилне писанє 
словох у хторих окончене виєдначованє по дзвонкосци  
ЯЗИЧНА КУЛТУРА  
Розправянє о патреней представи, вистави або спортским змаганю 
Лексика – слова за виповеданє складаня, нєсогласносци, 
процивеня, преувелїчованя, наглашованя Синоними, антоними, 
гомоними, деминутиви и ауґментативи Преклад зоз руского на 
сербски язик и процивно зоз сербского на руски, та поровнац два 
руски тексти Писанє конферанси, або краткого сценария за 
школску приредбу Представиц Руснацох на основу научених 
историйних податкох ЕЛЕМЕНТИ НАЦИОНАЛНЕЙ КУЛТУРИ Зоз 
прешлосци Руснацох Присельованє Руснацох до Бачки Школи на 
Горнїци Школа у Керестуре Перши кнїжки: перша кнїжка 
уметнїцкей поезиї, перша ґраматика руского язика, календари и 
новини Зазберованє народного скарбу и робота Володимира 
Гнатюка Снованє дружтвох Обичаї Облїванє Прадки Вереня и 
суєверя Сунякалов Кресценє дзецка Карпаторуски храм Валал 
музей Випатрунок обисца О 250 рокох Уключованє до роботи 
културноуметнїцких дружтвох спрам интересованьох Проваденє 
дзецинских радио и ТВ емисийох на руским язику Провадзенє 
часопису на руским язику Заградка Ключни поняца змисту: 
кнїжовносц, язик, язична култура, елементи националней култури. 

правиц розлику медзи простим, 
преширеним и зложеним 
виреченьом; - препознац 
нєзависни зложени виреченя; - 
одредзиц главне, тє. зависне 
виреченє у зложеним виреченю; 
- правилно хасновац слова у 
хторих ше зявюю випадни вокали 
О, Е и А у сербских словох 
(сербски презвиска и ґеоґрафски 
назви); - правилно писац слова у 
хторих окончене виєдначованє 
консонантох по дзвонкосци; - 
розликовац праве и пренєшене 
значенє при вецейзначних 
словох; - возиц розгварку зоз 
виражованьом складаня або 
нєскладаня зоз собешеднїком; - 
водзиц розгварку хаснуюци слова 
за виповеданє процивеня, 
преувелїчованя, нєсогласносци; - 
прецизно виражовац думки и 
чувства хаснуюци синоними, 
антоними, гомоними, 
деминутиви и ауґментативи; 

раду, објашњава,  одабира 
садржај,  одабира 
методе,  одабира 
средства,  бира 
текстове,  коригује,  вредн
ује, прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 
 



178 
 

Вигварянє гласох хтори школяром представяю почежкосц: г, х и д’, 
т’. 
Приповеданє о подїйох з родительского дому, школи; 
приповеданє по слики и плану у форми питаньох. 
Розликованє виреченьох як обвисценя, питаня и розказу з 
вигваряньом (интонацию) и їх препознаванє на слух. 
Традицийна руска народна култура. 
Подоба школяра; знац ше представиц, виприповедац дацо о себе 
и своєй фамелиї, о товаришови, виприповедац о своєй омилєней 
животинї, бависку. 
Драмски, драматизовани тексти, сценски обробок. 
Збогацованє словнїка. 
Бешедни ситуациї и язични бависка. Реални и симулативни 
ситуациї. 
Аудио-визуелни записиЛитературни тексти чита наставнїк або ше 
емитує аудио-визуелни запис 
Нєлитературни тексти: текст зоз таблїчки, розпорядок годзинох, 
уходнїца, поволанка и друге. 
Информативни тексти: правила справованя у школи, живот у 
нашим околїску, енциклопедия за дзеци. Одредзованє главней 
особи и других особох у приповедки Обачованє цека дїї у 
приповедки Композиция приповедки: увод, заплєт и розплєт 
(розришенє) Опис простору и особох Порученє присловки Поуки 
баснох и реални живот Фантастичне у сказкох Чувства у писньох 
Характеристики драмского дїла Страна 44 – Број 1 ПРОСВЕТНИ 
ГЛАСНИК 21. јануар 2020. – обачовац розлики и подобносци медзи 
сербску и руску кирилку – складац виреченя зоз датих словох – 
препознац слова зоз хторима ше меную особи, предмети и чувства 
– розликовац слова зоз хторима ше означує дїя, прикмета и 
количество – розликовац и правилно хансовац три дїєсловни часи 
– розликовац и меновац три роди у єднини и множини – 
розликовац и меновац три особи у єднини и множини при власних 
заменовнїкох – правилно вигваряц и писац гласи руского язика – 
правилно хасновац знаки интерпункциї; запяту при начишльованю 
и наводнїки при писаню насловох кнїжовних дїлох – писац по 
диктату пейц до шейсц слова у виреченю и коло шейсц слова у 
диктату – правилно писац букви Я, Є, Ї, Ю, Й, Ь у розличних 

-правилно изговарати кратке и 
потпуне реченице 
-усмено препричати текст 
-усмено причати по задатим 
сликама и о догађајима 
-усмено описивати предмете из 
непосредног окружења 
-правилно користити нове речи у 
свакодневном говору 
-правилно изговарати 
специфичне гласове у 
свакодневној конверзацији 
-напамет изговарати кратке 
књижевне текстове 
-учествовати у сценском 
извођењу текста 
-учествовати у културно –
уметничким манифестацијама/и 
као  учесник и као посматрач/ 
-лепо   захвалити и замолити за 
помоћ 
-с пажњом слушати саговорника 
-интерпретација песама које се 
односе на празнике или годишња 
доба 
-учествовати у дечијим драмским 
игроказима у складу са својим 
узрастом 
-упознати традиционалне 
русинске обичаје/Божић,Ускрс/и 
упознати традиционална јела 
-уочавати разлике између 
русинских и српских народних 
обичаја 
-разликовати и користити 
обавештајне,упитне и узвичне 
реченице 
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позицийох – правилно писац мегки знак Ь зоз буквами Д, Т, Л, Н – 
правилно писац слова зоз буквами (гласами) ДЗ и ДЖ – правилно 
хасновац букву Щ – правилно хасновац вельку букву при писаню 
назвох кнїжкох, часописох, школох, местох и улїцох – правилно 
вигваряц гласи руского язика – хасновац правилну интонацию 
розповедного виреченя – правилно хасновац наглашку на 
предостатнїм складу – приповедац о власних дожицох, о тим цо 
видзел и цо жада – пренєсц цудзи слова на директни и 
индиректни способ – виражовац количество зоз словами половка 
и штварцина – водзиц диялоґ на дату тему – виражовац 
приблїжносц места, часу и количества – виразно читац драмски 
текст подзелєни по улогох и заменьовац улоги – хасновац загадки 
за забаву и розвагу – розумиц словнїк каждодньовей конверзациї 
– препознац значенє словох на основу контексту – зжато 
преприповедац филм, представу, спортске змаганє або музичну 
манифестацию – описац нукашнї, вонкашнї простор и людзох – 
хасновац прикметнїки при описованю – драматизовац текст або 
дожиту подїю, анеґдоту – читац у себе и розумиц пречитане зоз 
напредок датим задатком – хасновац правилну интонацию 
виреченя – писац кратки литературни состави на познати и блїзки 
каждодньово теми – здравкац на стретнуцу и при розходзе так як 
вимага швето Велька ноц або Крачун – шпивац єдну руску народну 
шпиванку – шпивац єдну руску дзецинску популарну шпиванку – 
препознац, меновац и одредзиц зач служели хижни ствари старого 
руского обисца: руски пец, кочерга, ожох, дзивоцка лада, кудзель, 
кросна, керпари, перини – поровнац живот у сучасней рускей 
фамелиї зоз животом рускей фамелиї у прешлосци ЯЗИК 
ҐРАМАТИКА И ПРАВОПИС 
 Морфолоґия Слова хтори меную дацо и слова хтори означую дїю, 
прикмету або количество Дїєсловни часи: прешли, терашнї и 
будуци час Особни заменовнїки Род пременлївих словох Правопис 
Правилне писанє двозначних вокалских буквох Я, Є, Ї, Ю Писанє 
буквох Щ, Й, Ь и словох зоз ДЗ и ДЖ Писанє словка НЄ и дїєсловох  
ЯЗИЧНА КУЛТУРА  
Приповеданє о власним дожицу Зжате преприповедованє филмох, 
театралних представох, спортских змаганьох або музичних 
манифестацийох Описованє нукашнього простору и людзох 

-правилно изговарати гласове 
русинског језика 
-користит једноставне реченице 
о себи и о блиским и  познатим 
особама 
-постављати једноставна питања 
и одговарати на њих 
-интерпретација песама које се 
односе на празнике или годишња 
доба 
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Диялоґ, директна и индиректна бешеда Драматизация текста; 
читанє по улогох и заменьованє улогох Розгварка, теми з 
каждодньового живота, словнїк каждодньовей конверзациї 
(комуникациї) Присловки, загадки и „питаня за роздумованєˮ 
Словнїк менєй познатих словох и виразох у хторих ше таки слова 
хасную Заменьованє странских словох зоз словами руского язика; 
толкованє значеня словох у контексту Розлични значеня истих 
словох у зависносци од контексту Читанє наглас и у себе зоз 
напредок датим задатком Составянє особного словнїка Составянє 
крижалькох и ребусох Преписованє кратших виреченьох; 
записованє стихох и фразох Писанє диктату Писанє составох 
ЕЛЕМЕНТИ НАЦИОНАЛНЕЙ КУЛТУРИ Народни писнї хтори ше 
шпиваю Дзецински популарни писнї зоз фестивала Червене пупче 
Сотруднїцтво зоз часописом Заградка Драмски мемориял Петра 
Ризнича Дядї – брац учасц у драмских секцийох Провадзенє руских 
дзецинских ТВ емисийох Двоєнє родичом и старшим людзом 
Медзисобне двоєнє старших людзох; муж-жена, сушедово, 
родзини и подобне Здравканє старшим при стретнуцу на улїци 
Окремне здравканє на швета Вельку ноц и Крачун Старе руске 
обисце; ствари у хижи: руски пец, дзивоцка лада, ормани, лавка, 
посцелї, керпари, перини, образи и друге Живот у сучасней 
фамелиї и фамелиярни живот Руснацох у прешлосци Kлючни 
поняца: кнїжовносц, язик ґраматика и правопис, язична култура, 
елементи националней култури.  

Наставник: Славица Мали 

Слободна наставна активност 

Уметност 

Разред: 7 
Недељни и годишњи фонд часова: 1, 36 
Циљ: учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и стваралач- 
ко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и одговоран 
однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и другог народа. 
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Назив теме 

Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредме
тне 

компетенциј
е 

ТРАДИЦИОНАЛ
НА ВИЗУЕЛНА 
УМЕТНОСТ 
ШИРОМ СВЕТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРАДИЦИОНАЛ
НА МУЗИЧКА 
УМЕТНОСТ 
БАЛКАНА И 
СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Визуелна уметност 
народа Аустралије и 
Новог Зеланда 
(сликарство 
аустралијских 
Абориџина, 
традиционална 
тетоважа Маора) 
Уметност америчких 
народа (тотеми, 
керамика, ћилими, 
корпе) 
Култура древне Индије, 
Кине и Јапана (градови, 
храмови, одећа, писмо) 
Уметност народа Африке 
(маске и штитови) 
Словенска традиција 
(митологија, симболика и 
орнаментика ). 
 
Културно наслеђе (значај 
и улога) 
Традиционална музичка 
уметност Балкана 
(основне 
карактеристике у односу 
на ентитет и међусобни 
утицаји, сличности и 
разлике) 
Традиционална музика 
Србије (певање, 
свирање, обичаји, 

– образложи значај 
традиционалне визуелне 
уметности 
за идентитет народа и 
појединца; 
– повеже 
карактеристичан 
артефакт са континентом 
и 
културом којој припада; 
– обликује ликовне 
радове са 
препознатљивим 
елементима одабране 
културе; 
– опише одабрани 
продукт визуелних 
уметности и 
процес његове израде; 
– пореди основне 
одлике традиционалне 
визуелне 
уметности два или више 
народа; 
– објасни значај и улогу 
културног наслеђа; 
– објасни главне 
карактеристике 
традиционалне музике 
на простору Балкана и 
Србије и њихов 
међусобни утицај. – 
прикаже елементе 

Основна идеја теме је да се ученици упознају са 
одабраном баштином народа свих континената из 
области визуелних уметно- 
сти и културе, при чему је предвиђено да то буду 
садржаји који нису обухваћени програмом предмета 
Ликовна култура. Ради постизања динамике наставе и 
подстицања радозналости и стваралачког мишљења 
препорука је да се сваки континент представи другим 
уметничким дисциплинама и да се планирају 
другачије активности ученика, где је то могуће. 
Предлог је да након уводног часа ученици упознају 
визуелну уметност Аустралије и Новог Зеланда кроз 
индивидуални истраживачки рад (у школи и код куће). 
Ученици могу да припреме кратке дигиталне 
презентације или видео прилоге. Потребно је да 
наставник постави јасне критеријуме према којима ће 
проценити квалитет презентације и да одреди број 
слајдова, односно трајање видео прилога (до 3 
минута) водећи рачуна о томе да сви ученици треба да 
виде све радове и да изнесу своја запажања и утиске. 
Током уводног часа је потребно објаснити да је 
визуелна уметност важна за идентитет народа и 
појединца и зашто је идентитет важан. Потребно је 
нешто рећи о техникама и мотивима, као и о томе 
какву функцију је сликарство народа Аустралије и 
Новог Зеланда имало некада, а какву има данас. 
Прилози за приказивање могу да садрже и краће 
прилоге о музици (на пример, диџериду технике 
опонашања звука из природе) и плесу (традиционални 
плес хака) како би ученици добили јаснију слику о 
уметности ових народа. 
У оквиру ове теме ученици могу да истражују развој 
модерних технологија у служби широке 

Имајући у виду 
концепт програма, 
исходе и 
компетенци- 
је које треба 
развити, процес 
праћења и 
вредновања 
ученичких 
способности. 
Програм се не 
базира на 
коришћењу 
уџбеника и 
дидактичких 
материјала који су 
специјализовано 
за њих 
направљени, већ 
се ученици 
подстичу да 
користе што 
различитије 
изворе 
информација и да 
имају према њима 
критички однос. 
Циљ је оснажити 
ученике да се 
ослањају на 
сопствене снаге у 
процесу 
проналажења 

Компетенциј
а за 
целоживотно 
учење 
 
Естетичка 
компетенциј
а 
 
Решавање 
проблема 
 
Комуникациј
а 
 
Сарадња 
 
Рад са 
подацима и 
информација
ма 
 
Дигитална 
компетенциј
а 
 
Одговорно 
учешће у 
демократско
м друштву 
 
Предузимљи
вост и 
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МОДЕРНО 
ДОБА И 
МУЗИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 

обреди, ношња, кола. 
Начини очувања 
културног наслеђа.  
 
 
 
 
Савремене технологије и 
музика. 
Маркетинг у музици. 
Примењена музичка 
уметност. 
Музичка критика и 
интервју 
 
 
 

прожимања 
традиционалне музике 
различитих народа на 
простору Балкана на 
музичким 
примерима; 
– презентује 
традиционалну музику 
карактеристичну за 
различите крајеве 
Балкана и Србије; 
– прикаже начине 
очувања музичког 
културног наслеђа; 
– објасни како 
савремене технологије 
утичу на развој 
музике; 
– презентује начине 
промоције музичких 
дела и 
догађаја; 
– прикаже примену 
музике у другим 
уметностима; 
– истражи и објасни шта 
је музичка критика и која 
је њена улога; 
– аргументовано искаже 
утисак о слушаним 
делима. 
– комуницира учтиво, 
јасно и аргументовано уз 
уважавање различитих 
мишљења, идеја и 
естетских 
доживљаја; 

заступљености примењене музике у медијима, 
односно мултумедијалним уметностима. Ученици 
упознају сценску музику, музику на филму, позоришту, 
радију, телевизији и интернету кроз приказивање 
видео материјала који ће подстаћи истраживачке 
задатке, презентације, дебате, интервјуе, критике... 
Препорука је да фокус рада буде на примењеној 
музици 
на подручју Србије и то истраживањем музике за 
филмове/серије српских композитора Зорана 
Симјановића, Војислава Вокија Костића, Војкана 
Борисављевића, Горана Бреговића... 
У оквиру теме ученици могу да раде на припреми 
извођење одређене музичке нумере из филма, 
мјузикла, позоришта..., откривајући повезаност музике 
и других уметности. 
Маркетинг у музици се може истраживати на више 
начина. Један аспект може бити одговор на питање 
како одређено дело или музички догађај промовисати 
(како је то некада изгледало, а како данас...), а други 
аспект је на који начин избор музике и сама музика 
утиче на маркетинг неког другог уметничког (или 
друге врсте) производа. У циљу разумевања значаја 
музике у рекламама, а у сврху маркетинга (промоције 
школе, догађаја, хуманитарних акција, локалне 
заједнице...), ученици истражују одабране рекламе, 
анализом одабраних доносе суд о улози музике и 
дефинишу кораке у процесу израде. Ради 
унапређивања маркетинга школе ученици припремају 
материјал за израду спота за химну школа/џингла за 
различита дешавања...), користећи ИКТ. 
После увода наставника у музичку критику као вида 
уметничке критике ученике треба кроз разговор 
навести да сами или истраживањем дођу до података 
који ће им дати одговоре на различита питања као 
што су: шта је то што музичку критику одваја од 
извештавања, шта може бити предмет уметничке 

релевантних 
информација.  
За сваку тему 
наставник треба 
да припреми што 
више различитих 
материјала који 
имају функцију 
подстицаја, 
мотивисања 
ученика за рад на 
њима. Како би се 
што боље 
остварила веза 
између садржаjа 
програма и 
реалног живота 
пожељно jе, кад 
год jе то могуће, 
да се ученицима 
омогуће посете 
установама и 
институциjама у 
средини где живе, 
као и непосредни 
контакт са људима 
коjи имаjу 
интересантна 
животна и/или 
професионална 
искуства у вези 

оријентација 
ка 
предузетниш
тву 
 
Одговоран 
однос према 
здрављу 
 
Одговоран 
однос према 
околини. 
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– проналази, самостално 
и у сарадњи са другима, 
релевантне податке и 
информације користећи 
савремену технологију; 
– учествује активно, 
према сопственим 
способностима 
и интересовањима, у 
истраживачком и 
радионичком раду. 

критике, ко може бити музички критичар и који су 
објективни за разлику од субјективних аспеката 
музичке критике; који је значај музичке критике за 
извођача, публику, музикологе... Ова тема треба да 
резултира музичком критиком коју ће ученици у улози 
музичког критичара написати након посете неком 
концерту, или слушања одређене 
композиције/извођача на часу. Ученици могу, такође, 
да направе кратак приказ музичке критике из пера 
Бранке Радовић, Смиљке Исаковић... 
 

                    Наставница: Тања Перуновић 

Домаћинство 

Разред: VII 
Недељни и годишњи фонд часова: 1/36 
Циљ:  Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета 
у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области становања, 
одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

Назив теме 
Кључни појмови садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

САВРЕМЕНО 
ДОМАЋИНСТВО И 
ПОРОДИЦА 
 
 
 

Домаћинство.  
Организација домаћинства. Породица, 
односи и потребе у породици и њихово 
усклађивање.  
Формирање здраве породице. Фазе 
породичног живота. Култура као начин 
живота и културно наслеђе. 

– одговорно испуњава обавезе 
потребне за живот у заједници / 
домаћинству;  
– преиспита сопствене и навике 
других чланова 
заједнице/домаћинства и утиче на 
њихову промену ка рационалном 
планирању, економичној потрошњи 
и развијању одговорних еколошких 
навика;  
– користи рачунарске апликације, 3D 
приказ грађевинског објекта и 
унутрашњег уређења домаћинства, 

- дебата 
 - рад у пару 
 - групни рад 
  - израда анкете и 
анализа 

- формативно 
свакодневно 
оцењивање 
 - усмено 
одговарање 
 - писмена 
повера 
 - активност на 
часу 
 - израда 
домаћих 
задатака 
 - вежбање 

- Компетенција за 
целоживотно 
учење  
- Комуникација  
- Рад са подацима 
информацијама  
- Дигитална 
компетенција  
- Решавање 
проблема  
- Сарадња  
- Одговорно 
учешће у 

КУЛТУРА 
СТАНОВАЊА 

Породично домаћинство на селу и у граду.  
Породица и домаћинство. Функционалне 
целине домаћинства и њихове улоге. 
Технички апарати у домаћинству.  
Безбедност у домаћинству. Уређење 
домаћинства и околине у градској и 

- примена ИКТ у 
настави 
 - дебата 
 - самостални 
ученички радови 
 - групни рад 
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сеоској средини.  
Економично коришћење и потрошња воде 
у градском и сеоском домаћинству.  
Уштеда енергије у домаћинству.  
Хемијска и микробиолошка исправност 
воде.  
Отпадне воде у домаћинству. Основни 
хигијенски захтеви домаћинства.  
Прикупљање, сортирање и одлагање 
отпада у домаћинству. 

уважавајући потребе савремене 
културе становања;  
– учествује у активностима уређења 
и заштите домаћинства и окружења 
у коме се оно налази;  
– анализира карактеристике 
савремене културе становања и 
повеже развој и значај урбанизма за 
побољшање услова живљења 
домаћинства; – правилно 
разврастава и одлаже отпад из 
домаћинства, припрема га и предаје 
на рециклажу;  
– образлаже на примеру у 
домаћинству употребу обновљивих 
извора енергије и значај топлотне 
изолације са уштедом енергије у 
домаћинству;  
– правилно и безбедно користи 
уређаје за загревање и 
климатизацију простора;  
– разликује природне од вештачких 
тканина, правилно их употребљава и 
одржава;  
– планира буџет домаћинства и 
управља њиме;  
– планира радну недељу, укључује и 
усклађује обавезе које има као 
појединац и у заједници/ 
домаћинству;  
– припрема и уређује простор за 
ручавање и формира културне 
навике приликом узимања хране; 
– правилно се храни, води рачуна о 

 -посета стручном 
предавању и 
одговарајућим 
институцијама 
 - креативне 
реадионице -израда 
паноа 
 - прелиставање 
часописа о 
ентеријерима 

 - практични 
радови 
 - ППТ 
презентација 

демократском 
друштву  
- Одговоран однос 
према здрављу  
- Одговоран однос 
према околини  
- Естетичка 
компетенција  
- Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

 
Улога одеће и обуће у животу човека.  
Природни и вештачки материјали, њихова 
својства и употреба у домаћинству. 
Одржавање одеће, кућног текстила, и 
декоративног плана у домаћинству. 
Одржавање и чишћење природних и 
вештачких материјала.  
Организација складиштења кућног 
текстила, обуће и одеће. Рециклажа кућног 
текстила и одеће. 

- примена ИКТ у 
настави 
 - дебата 
 - истраживачки рад 
 - креативне 
радионице 
 - ППТ презентације 
 - пројектна настава 

КУЛТУРА 
ПОНАШАЊА  
 

Планирање и расподела буџета.  
План набавке и избор артикала. План и 
припреме за путовање. Правила понашања 
у превозним средствима, у граду и на 
путовању.  
Савремена средства комуникације и 
претраживање различитих информација. 

- примена ИКТ у 
настави 
 - дебата 
 - истраживачки рад 

СРЕДСТВА ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ 
ХИГИЈЕНЕ И 
ХИГИЈЕНЕ 
ДОМАЋИНСТВА  
 

Значај воде за одржавање хигијене.  
Средства за личну хигијену. Козметичка 
средства.  
Кућна апотека.  
Материјали за опремање домаћинства . 
Одржавање домаћинства. Отпадни 
материјали у домаћинству. 

- групни рад  
- израда паноа 
- Power Point 

презентације 
-  Усмено излагање 



185 
 

ИСХРАНА У 
ДОМАЋИНСТВУ 
 

Хранљиви састојци и животне намирнице.  
Класификација животних намирница 
према пореклу (биљне и животињске), 
улози у организму (енергетска, градивна, 
заштитна и регулаторна) и саставу. 
Енергетска вредност намирница.  
Потребе за састојцима хране зависно од 
узраста, занимања, пола, спољашње 
средине, здравственог и физиолошког 
стања организма.  
Рационална исхрана човека. Принципи 
рационалне исхране. Законски прописи, 
правилници о намирницама и квалитету 
хране.  
Последице неправилне исхране. 
Припремање хране, начини обраде 
намирница.  
Хигијенски услови приликом припремања 
хране.  
Одлагање, чување и конзервисање 
намирница. Апарати и машине за 
припремање, чување и обраду хране и 
намирница  
Загађујуће супстанце хране и мере заштите  
Адитиви Органска и ГМО храна Култура 
исхране и понашање за трпезом: 
послуживање и узимање хране, стоно 
посуђе и прибор.  
Национална кухиња и кухиње у свету 

сопственом здрављу и здрављу 
породице;-планира дневне оброке 
за своје домаћинство у складу са 
општим принципима правилне 
исхране уз уважавање потреба свих 
чланова домаћинства;  
– примењује основне технике и 
правила обраде и припреме 
намирница уз примену правилног 
руковања прибором, посуђем, 
справама и апаратима за припрему 
хране;  
– истражује и прави план набавке 
средстава за одржавање личне 
хигијене и чистоће домаћинства;  
– процењује значај и утицај 
информација и извора информација 
и повезује их са сопственим 
искуством ради решавања 
различитих проблемских ситуација; 
 – комуницира на конструктиван 
начин;  
– процењује значај и утицај научних 
достигнућа на свакодневни живот;  
– осмишљава и предузима 
истраживање у решавању проблема, 
одговорно се односи према свом 
животу, животу других и животној 
средини; 
 – критички процењује сопствени 
рад и рад сарадника у групи;  
– сарађује у тиму, поштујући разлике 
у мишљењу и афирмише 
толеранцију и равноправност у 
дијалогу 

- презентација 
- групни рад 
- истраживачки рад 
- креативне 

радионице 

Наставник: Жељана Стијеповић 
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Моја животна средина 

Разред: 7. 
Недељни и годишњи фонд часова: 1  36 
Циљ: Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну улогу у друштву у погледу 
очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

ЕКОЛОШКИ 
ОТИСАК И 
ОПСТАНАК 
Еколошки отисак. 
Биокапацитет. 
Еколошки дуг. 
Одрживи развој 
Еколошко право. 
-УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ Врсте 
отпада. 
Управљање 
отпадом. 
Комунални отпад. 
Депонија.  
 
-РЕЦИКЛАЖА, 
РЕМЕДИЈАЦИЈА И 
ПОНОВНА 
УПОТРЕБА ДОБАРА 
И СИРОВИНА 
Секундарне 
сировине: папир, 
уља у исхрани, 
текстил, пластика. 
Предности и 
недостаци 
поновне употребе 

ЕКОЛОШКИ 
ОТИСАК И 
ОПСТАНАК 
 
УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ 
 
РЕЦИКЛАЖА, 
РЕМЕДИЈАЦИЈА 
И ПОНОВНА 
УПОТРЕБА 
ДОБАРА И 
СИРОВИНА 
 
ОБНОВЉИВИ 
ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

образложи избор теме/истраживања из 
области одрживог развоја, циљ и план рада 
користећи вештину јавног говора; 
– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен 
на достизање реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације 
релевантне за истраживање, користећи 
поуздане изворе информација, наводећи 
извор и аутора; 
– прикаже и образложи резултате 
истраживања са аспеката очувања животне 
средине, биодиверзитета и здравља, 
усмено, писано, графички или одабраном 
уметничком техником; 
– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање 
и обраду података и представљање 
резултата истраживања; 
– вреднује утицај својих навика у потрошњи 
ресурса и одлагању отпада; 
– учествује у акцијама које су усмерене ка 
заштити, обнови и унапређењу животне 
средине и одрживом развоју; 
– повеже значај очувања животне средине 
са бригом о сопственом и колективном 
здрављу; 
– одговорно се односи према себи, 
сарадницима, животној средини и 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И 
ОПСТАНАК 
У активностима за достизање 
исхода акценат треба да буде 
на истраживању појмова 
биокапацитет и еколошки 
дефицит на интернету и у 
литератури 
 
РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И 
ПОНОВНА УПОТРЕБА 
ДОБАРА И СИРОВИНА 
За остваривање исхода и у 
реализацији ове теме потребно 
је представити све могућности 
смањења отпада (тзв. Р-
правила на енглеском 
говорном подручју). Ученици се 
деле у групе и свака има 
другачији задатак: једна да 
рециклира, друга да врши 
ремедијацију, 
а трећа да осмисли идеју како 
да поново употреби отпад за 
неку другу сврху 
 
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
За достизање исхода треба 

У складу са 
чланом 61. Закона 
о основном 
образовању и 
васпитању и 
Правилником о 
оцењивању 
ученика у 
основном 
образовању и 
васпитању (члан 
7), СНА се описно 
оцењују (истиче 
се, 
добар и 
задовољава), а 
оцена не улази у 
општи успех 
ученика 

Компетенција за 
целоживотно учење  
 
Комуникација  
 
Рад са подацима и 
информацијама  
 
Дигитална 
компетенција  
 
Решавање проблема  
 
Сарадња  
 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 
 
 Одговоран однос 
према здрављу 
 
 Одговоран однос 
према околини 
Естетичка 
компетенција  
 
Предузимљивост и 
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добара и 
сировина. 3Р 
правила.  
 
ОБНОВЉИВИ 
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
Извори енергије. 
Енергетска 
ефикасност. 
Обновљиви 
извори енергије. 
Предности и 
недостаци 
обновљивих 
извора енергије. 

културном наслеђу; 
– користи језик и стил комуникације који су 
специфични за поједине научне и техничке 
дисциплине и чува језички идентитет; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у 
мишљењу и интересима, дајући лични 
допринос постизању договора и 
афирмишући толеранцију и равноправност у 
дијалогу; 
– критички процени сопствени рад и рад 
сарадника у групи 

искористити већ стечена знања 
ученика о обновљивим и 
необновљивим изворима 
енергије 
 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
Ученици се баве темом 
решавања проблема отпада 
(депоније, мелиоризација 
земљишта, спаљивање отпада 
и рециклажа). Све 
групе добијају потребан 
материјал, истражују 
литературу и претражују 
интернет 

оријентација ка 
предузетништву 

 

4. ОСМИ РАЗРЕД 

 
А- обавезни наставни предмети 

4.1. Српски језик и књижевност 

Разред: 8. 

Недељни и годишњи фонд часова: 4/136 

Циљ:Циљеви учења предмета Српски језик и књижевност јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним 
ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално 
и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко 
мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом 
тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; 
да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

Назив 
теме 

Кључни појмови садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености 

Међупр.ком
петенције 

Стандарди 
постигнућа 
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исхода 
КЊИЖЕВ-
НОСТ 
 
 
ЈЕЗИК 
Граматика 
 
Правопис 
 
Пртоепија 
 
ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Л Е К Т И Р А 
ЛИРИКА 
ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 
ЕПИКА  
ДРАМА 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
ДОПУНСКИ ИЗБОР 
ЛЕКТИРЕ 
(бирати 3–6 дела) 
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И 
ПОЈМОВИ 
Стилска средства: анафора 
и епифора, апострофа.  
Лирске врсте: народне 
љубавне песме, обичајне 
песме (сватовске,  
тужбалице и здравице); 
љубавна песма (ауторска). 
Епско-лирске врсте: поема, 
балада. 
Драмски спев. 
Мемоари. Биографија. 
Језик Словена у 
прапостојбини; сеобе 
Словена и стварање  
словенских језика. Мисија 
Ћирила и Методија. 
Почетак  
писмености код Срба.  
Старословенски језик и 
писма (глагољица и 
ћирилица). 
Развој српског књижевног 

– чита са разумевањем 
књижевноуметничке 
текстове и остале типове 
текстова, примењујући 
различите стратегије читања;  
– тумачи значења, језичке, 
естетске и структурне 
особине уметничких 
текстова, користећи 
књижевне термине и 
појмове;  
– критички промишља о 
стварности на основу 
прочитаних дела; 
– истакне универзалне 
вредности књижевног дела и 
повеже их са сопственим 
искуством и околностима у 
којима живи;  
– повеже писце и дела из 
обавезног дела програма од 
5. до 8. разреда; 
– издвоји основне одлике 
књижевног рода и врсте у 
конкретном тексту, као и 
језичко-стилске 
карактеристике текста у 
склопу интерпретације;  
– уочи слојевитост 
књижевног дела и 
међужанровско прожимање; 
– повеже књижевна дела са 
историјским или другим 
одговарајућим контекстом; 
– одреди временски оквир у 
којем је писац стварао; 

КЊИЖЕВНОСТ  
Окосницу програма књижевности чине 
текстови из лектире. Избор дела је у 
највећој мери заснован на принципу 
прилагођености узрасту.  
Избор дела треба да буде усклађен са 
могућностима, потребама и 
интересовањима конкретног ђачког 
колектива. 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.). 
Текстови из допунског дела програма 
треба да послуже наставнику и при 
обради наставних јединица из граматике, 
као и за обраду и утврђивање садржаја из 
језичке културе.  
Нови програм заснован је на уочавању 
природе и улоге књижевног дела, као и 
уочавању разлике књижевних и 
некњижевних текстова, односно њиховој 
већој корелативности.  
Предложени обавезни, књижевни, 
научнопопуларни и информативни 
текстови и садржај обавезне домаће 
лектире, као и примери из допунског 
избора, приликом осмишљавања 
годишњег плана рада, а потом и при 
обликовању оријентационих, месечних 
планова рада, могу се тематски 

Праћење и 
вредновање 
резултата 
напредовања 
ученика је у  
функцији 
остваривања 
исхода, а започиње 
иницијалном 
проценом  
достигнутог нивоа 
знања, у односу на 
који ће се 
одмеравати даљи  
напредак и 
формирати оцена. 
Сваки наставни час 
и свака актив ност 
ученика је прилика 
за формативно 
оцењивање, 
односно реги 
стровање напретка 
ученика и 
упућивање на даље 
активности.  
Формативно 
вредновање је 
саставни део 
савременог 
приступа  
настави и 
подразумева 
процену знања, 
вештина, ставова и 
пона шања, као и 

Компетенц
ија за 
целоживот
но учење 
 
Комуникац
ија 
 
Рад с 
подацима 
и 
информаци
јама 
 
Дигитална 
компетенц
ија 
 
Решавање 
проблема 
 
Сарадња 
 
Одговорно 
учешће у 
демократск
ом друштву 
 
Одговоран 
однос 
према 
здрављу 
 
Одговоран 
однос 
према 

1.ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВА
ЊА 
ПРОЧИТАН
ОГ 
CJ.1.1.1.  
CJ.1.1.2.  
CJ.1.1.3.  
CJ.1.1.4.  
CJ.1.1.5.  
CJ.1.1.6.  
CJ.1.1.7.  
CJ.1.1.8.  
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВА
ЊЕ 
CJ.1.2.1.  
CJ.1.2.2.  
CJ.1.2.3.  
CJ.1.2.4.  
CJ.1.2.5. 
CJ.1.2.6.  
CJ.1.2.7.  
CJ.1.2.8.  
CJ.1.2.9.  
3. 
ГРАМАТИКА
, ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
У 
подобласти 
ГРАМАТИКА 
ученик/уче



189 
 

језика: српскословенски,  
рускословенски, 
славеносрпски језик.  
Вук Караџић – реформа 
језика, писма и правописа.  
Књижевни језик код Срба 
од Вука до данас (основни 
подаци).  
Основне језичке групе у 
Европи и место српског 
језика у породици  
словенских језика. 
Дијалекти српског језика: 
екавски (призренско-
тимочки, 
косовскоресавски, 
шумадијско-војвођански) 
и ијекавски (зетско-рашки 
и источнохерцеговачки). 
Народни језик (језик као 
скуп дијалеката) и  
књижевни (нормирани) 
језик. Службена употреба 
језика и писма  
према Уставу. Језици 
националних мањина 
(основни подаци). 
Језик – основне особине 
говорног и писаног језика.  
Грађење речи:  
– основни модели: 
извођење, слагање, 
префиксација;  
– просте речи и творенице 
(изведенице, сложенице, 
префиксалне  
творенице);  

– разликује аутора 
књижевноуметничког текста 
од наратора, драмског лица 
или лирског субјекта; 
– препозна националне 
вредности и негује 
културноисторијску  
баштину, поштујући 
особености сопственог 
народа и других народа; 
– учествује у избору 
књижевних дела и начина 
њихове обраде и  
представљања; 
– објасни настанак и развој 
српског књижевног језика; 
– разуме значај књижевног 
језика за културу и историју 
српског народа; 
– сврста српски језик у 
одговарајућу језичку групу у 
Европи; 
– именује дијалекте српског 
језика;  
– разуме постојеће језичке 
прилике у Србији;  
– издвоји делове творенице 
и препозна основне моделе 
њиховог грађења;  
– користи садржаје из 
граматике обрађене у 
претходним разредима  
и повеже их са новим 
градивом; 
– доследно примени 
правописну норму; 
– примени основна правила 

повезивати. Поред тога, неопходно  
је успоставити и уравнотежену 
дистрибуцију наставних јединица везаних 
за све подобласти предмета, 
функционално повезати садржаје из 
језика и књижевности (где год је то 
могуће) и оставити довољно часова за 
утврђивање и систематизацију градива. 
Поред корелације међу текстовима, 
неопходно је да наставник успостави 
вертикалну корелацију. Наставник се 
претходно обавезно упознаје са 
садржајима Српског језика и 
књижевности из претходних разреда 
ради успостављања принципа 
поступности и систематичности. 
Наставник, такође, треба да познаје 
садржаје других предмета обрађиваних у 
млађим разредима и у петом разреду 
основне школе, који корелирају с 
предметом Српски језик и књижевност.  
При обради текста, примењиваће се у 
већој мери јединство аналитичких и 
синтетичких поступака и гледишта. У 
складу са исходима, ученике треба 
навикавати да своје утиске, ставове и 
судове о књижевном делу подробније 
доказују чињеницама из самога текста и 
тако их оспособљавати за самосталан 
исказ, истраживачку делатност и 
заузимање критичких ставова. 
Обрада књижевног дела пожељно је да 
буде проткана решавањем проблемских 
питања која су подстакнута текстом и 
уметничким доживљавањем.  
Приликом тумачења текста ученике треба 
навикавати да своје утиске, ставове и 

развијања 
одговарајуће 
компетенције 
током наставе и  
учења. 
Формативно 
мерење 
подразумева 
прикупљање 
података о  
ученичким 
постигнућима, при 
чему се најчешће 
примењују следеће  
технике: 
реализација 
практичних 
задатака, 
посматрање и 
бележење  
ученикових 
активности током 
наставе, 
непосредна 
комуникаци ја 
између ученика и 
наставника, 
регистар за сваког 
ученика (мапа  
напредовања) итд. 
Резултати 
формативног 
вредновања на 
крају на ставног 
циклуса треба да 
буду исказани и 
бројчаном оценом.  

околини ница: 
CJ.1.3.1.  
CJ.1.3.2.  
CJ.1.3.3.  
CJ.1.3.4.  
CJ.1.3.5.  
CJ.1.3.6.  
CJ.1.3.7.  
CJ.1.3.8.  
CJ.1.3.9.  
CJ.1.3.10. 
CJ.1.3.11.  
У 
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ЛЕКСИКА 
ученик/уче
ница: 
CJ.1.3.12.  
CJ.1.3.13.  
CJ.1.3.14.  
CJ.1.3.15.  
CJ.1.3.16.  
У 
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НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
ученик/уче
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CJ.1.3.17.  
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CJ.1.3.19.  
CJ.1.3.20.  
CJ.1.3.21.  
4.КЊИЖЕВ-
НОСТ 
CJ.1.4.1.  
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– састав твореница: корен, 
творбена основа, префикс, 
суфикс. 
Систематизација 
претходно обрађених 
садржаја из фонетике,  
морфологије и синтаксе. 
Фонетика: подела гласова 
и гласовне промене. 
Морфологија: врсте и 
подврсте речи и њихове 
категорије. 
Синтакса: реченични 
чланови (састав и 
функција); независне и  
зависне реченице; 
слагање реченичних 
чланова 
Писање имена из страних 
језика са акцентом на 
њихову промену. 
Спојено и одвојено 
писање речи (сложенице, 
полусложенице,  
синтагме). 
Генитивни знак. 
Црта и цртица; други 
интерпункцијски и 
правописни знаци 
Краткоузлазни и 
краткосилазни акценат; 
правила о распореду  
акцената и 
неакцентованих дужина 
(основни појмови). 
Књижевни и остали типови 
текстова у функцији 

о распореду акцената; 
– уочи разлику између 
научног, административног и 
разговорног функционалног 
стила; 
– пише и говори поштујући 
карактеристике различитих  
функционалних стилова; 
– уочи разлику између речи 
и лексеме; 
– препозна метафору и 
метонимију као лексичке 
механизме и разуме 
значење вишезначних речи 
карактеристичних за  
свакодневну комуникацију; 
– разуме значење застарелих 
речи и неологизама; 
– користи речник, 
енциклопедију и лексикон; 
– уочи манипулацију у 
пропагандним текстовима; 
– напише приказ, расправу и 
краћи есеј; 
– разликује делове текста и 
књиге – укључујући индекс,  
појмовник, библиографију – 
и уме да их користи; 
– повезује информације и 
идеје изнесене у тексту, 
уочава јасно исказане 
односе и изводи закључак 
заснован на тексту. 

судове о књижевном делу подробније 
доказују чињеницама из самога текста и 
тако их оспособљавати за самосталан 
исказ, истраживачку делатност и 
заузимање критичких ставова, уз 
уважавање индивидуалног разумевања 
смисла књижевног текста и исказивање 
различитих ставова. 
Књижевнотеоријске појмове ученици ће 
упознавати уз обраду одговарајућих 
текстова и помоћу осврта на претходно 
читалачко искуство.  
ЈЕЗИК  
Захтеви у овом програму нису усмерени 
само на усвајање  
језичких правила и граматичке норме, 
већ и на разумевање њихове функције и 
правилну примену у усменом и писменом 
изражавању. 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.  
Граматика 
Основни програмски захтев у настави 
граматике јесте да се ученицима језик 
представи и тумачи као систем. Ниједна 
језичка појава не би требало да се 
изучава изоловано, ван контекста у којем 
се остварује њена функција (у свакој 
погодној прилици могу се знања из 
граматике ставити у функцију тумачења 
текста, како уметничког тако и 

Рад сваког 
наставника састоји 
се од планирања, 
остваривања,  
праћења и 
вредновања. 
Важно је да 
наставник, поред 
постигнућа  
ученика, 
континуирано 
прати и вреднује 
властити рад. Све 
што  
се покаже добрим 
и ефикасним, 
наставник ће 
користити и даље у  
својој наставној 
пракси, а оно што 
буде процењено 
као недовољно  
делотворно, 
требало би 
унапредити. 

CJ.1.4.2.  
CJ.1.4.3.  
CJ.1.4.4.  
CJ.1.4.5.  
CJ.1.4.6.  
CJ.1.4.7.  
CJ.1.4.8.  
CJ.1.4.9.  
 
Следећи 
искази 
описују шта 
ученик/уче
ница зна и 
уме на 
средњем 
нивоу. 
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CJ.2.2.3.  
CJ.2.2.4.  
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унапређивања  
језичке културе.  
Текстови писани 
различитим 
функционалним 
стиловима:  
публицистички стил 
(репортажа, интервју); 
административни стил  
(молба, жалба, уплатница, 
обрасци, радна 
биографија; бирократски  
језик); научни стил 
(примери из текстова у 
уџбеницима других  
наставних предмета; 
употреба термина). 
Лексикологија:  
– једнозначност и 
вишезначност речи; 
– лексичка метафора и 
лексичка метонимија као 
механизми  
остваривања 
вишезначности;  
– синонимија, антонимија 
и хомонимија;  
– застареле речи; нове 
речи – неологизми; 
– речник, лексикон, 
енциклопедија. 
Пропагандни текстови 
(рекламе и слично). 
Расправа и есеј на задату 
тему.  
Приказ (књиге, филма, 
позоришне представе и 

научнопопуларног). Један од изразито 
функционалних поступака у настави 
граматике јесу вежбања заснована на 
коришћењу примера из непосредне 
говорне праксе. 
Правопис 
Правописна правила се усвајају путем 
систематских вежбања (правописни 
диктати, исправка грешака у датом тексту, 
тестови са питањима из правописа итд.). У 
оквиру правописних вежби пожељно је 
повремено укључити и питања којима се 
проверава графија (писана слова: велико 
и мало ћириличко Ћ, Ђ; велико и мало 
латиничко Ђ, велико Г, С, Ш итд.). 
Такође, треба подстицати ученике да 
сами уочавају и исправљају правописне 
грешке у СМС комуникацији, као и у 
различитим типовима комуникације 
путем интернета. 
Oртоепијa 
Наставник стално треба да указује на 
важност правилног говора, који се негује 
спровођењем одређених ортоепских 
вежби.  
Ортоепске вежбе не треба реализовати 
као посебне наставне јединице, већ уз 
одговарајуће теме из граматике. 
Уз коришћење аудио снимака, ученике 
треба навикавати да препознају, 
репродукују и усвоје правилно 
акцентован говор, а у местима где се 
одступа од акценатске норме, да 
разликују стандардни акценат од свога 
акцента, тј. од дијалекатске акцентуације. 
Као ортоепску вежбу треба спроводити и 
говорење напамет научених одломака у 

CJ.2.2.5.  
3. 
ГРАМАТИКА
, ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
CJ.2.3.1.  
CJ.2.3.2.  
CJ.2.3.3.  
CJ.2.3.4.  
CJ.2.3.5.  
CJ.2.3.6.  
CJ.2.3.7.  
CJ.2.3.8.  
У 
подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/уче
ница: 
CJ.2.3.9.  
CJ.2.3.10.  
CJ.2.3.11.  
4.КЊИЖЕВ-
НОСТ 
CJ.2.4.1.  
CJ.2.4.2.  
CJ.2.4.3.  
CJ.2.4.4.  
CJ.2.4.5.  
CJ.2.4.6.  
CJ.2.4.7.  
CJ.2.4.8.  
CJ.2.4.9.  
 
Следећи 
искази 
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сл.). 
Говорне вежбе: 
интерпретативно-
уметничке (изражајно 
читање,  
рецитовање); анализа 
снимљеног разговора; 
интервју; расправа  
(дискусија); презентовање 
чињеница и коментара. 
Правописне вежбе: диктат, 
уочавање и објашњавање 
правописних  
грешака у тексту; писање 
имена из страних језика; 
писање  
позајмљеница 
(информатички термини, 
мејл и сл.); писање  
сложеница, 
полусложеница и 
синтагми; писање црте и 
цртице; запета у 
независносложеним 
реченицама. 
Језичке вежбе: уочавање и 
исправљање грешака у 
неправилно  
маркираном тексту; 
попуњавање текста са 
празнинама; тражење  
грешака у тексту и 
исправљање. 
Лексичко-семантичке 
вежбе: допуњавање 
реченица хомонимима  
(хомоними и акценти); 

стиху и прози (уз помоћ аудитивних 
наставних средстава). 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 Ова наставна област, иако је програмски 
конституисана као посебно подручје, 
мора се повезивати с обрадом 
књижевних текстова као 
репрезентативних образаца изражавања, 
а такође и са наставом граматике и 
правописа. Исто тако,  
обрада књижевног текста и рад на 
граматици и правопису књижевног језика 
мора укључивати и садржаје који 
доприносе неговању културе усменог и 
писменог изражавања. 
Језичка култура се негује спровођењем 
лексичко-семантичких и стилских вежби, 
које имају за циљ богаћење речника и 
развијање способности и вештине 
изражавања. Све врсте тих вежбања, чији 
је циљ развијање језичког мишљења, 
изводе се на тексту или у току говорних 
вежби. 
Када су у питању домаћи задаци, 
препоручује се да се 4 задатка пишу 
ћирилицом, а четири латиницом 
(наизменично). Годишње се ради четири 
школска писмена задатка – по два у 
сваком полугодишту (један час за израду 
задатка и два за анализу и писање 
побољшане верзије састава). Школске 
писмене задатке требало  
би писати ћирилицом, а два исправка 
латиницом.  
Приликом реализације програма 
предмета српски језик и књижевност 
наставници треба да користе и савремене 

описују шта 
ученик/уче
ница зна и 
уме на 
напредном 
нивоу. 
1. ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВА
ЊЕ 
ПРОЧИТАН
ОГ 
CJ.3.1.1.  
CJ.3.1.2.  
CJ.3.1.3.  
CJ.3.1.4.  
2. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВА
ЊЕ 
CJ.3.2.1.  
CJ.3.2.2.  
CJ.3.2.3.  
CJ.3.2.4.  
CJ.3.2.5.  
3. 
ГРАМАТИКА
, ЛЕКСИКА, 
НАРОДНИ И 
КЊИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 
CJ.3.3.1.  
CJ.3.3.2.  
CJ.3.3.3.  
CJ.3.3.4.  
CJ.3.3.5.  
CJ.3.3.6.  
У 
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проналажење 
одговарајућег синонима;  
антонимски ланац; 
одређивање значења 
метафоре и метонимије  
у тексту; тумачење 
застарелих речи и 
неологизама; дефинисање  
лексема. 
Писмене вежбе и домаћи 
задаци и њихова анализа 
на часу. 
Четири школска писмена 
задатка – по два у сваком 
полугодишту. 

технологије (нпр. видео-бим, паметну 
таблу и сл.). Осавремењивање часова 
може се постићи и коришћењем 
електронских уџбеника и других 
наставних средстава праћења и 
вредновања. Важно је да наставник, 
поред постигнућа ученика, континуирано 
прати и вреднује властити рад. Све што се 
покаже добрим и ефикасним, наставник 
ће користити и даље у својој наставној 
пракси, а оно што буде процењено као 
недовољно делотворно, требало би 
унапредити 

подобласти 
ЛЕКСИКА 
ученик/уче
ница: 
CJ.3.3.7.  
CJ.3.3.8.  
4.КЊИЖЕВ-
НОСТ 
CJ.3.4.1.  
CJ.3.4.2.  
CJ.3.4.3.  
CJ.3.4.4.  
CJ.3.4.5.  
CJ.3.4.6.  
CJ.3.4.7.  
CJ.3.4.8.  

Наставник: Весна Бјелић 

 

4.2. Енглески језик 

Разред:8 

Недељни и годишњифондчасова: 2, 68 

Циљ:Циључењастраногјезикајестедасеусвајањемфункционалнихзнања о језичкомсистему и култури и 
развијањемстратегијеучењастраногјезикаоспособљеностиосновнуписану и усменукомуникацију и стекнепозитиванодноспремадругимајезицима и културама, 
као и премасопственомјезику и културномнаслеђу. 

Називтеме Исходи Начиностваривања 
Начинпровереоства

реностиисхода 
Међупредметнеко

мпетенције 
Стандарди 
постигнућа 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 
ИПРЕДСТАВЉАЊЕ 
СЕБЕ И ДРУГИХИ 
ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О 

Ученик ће бити у стању да:  
– разумеопштисмисао и главне информације из 
уобичајених текстовакојисеодносенапредстављање и 
тражење/ давањеинформацијаличнеприроде; 
– тражи, саопшти, пренесе информације личне 
природе илиподатке о себи и другима; 

Облици: фронтални, 
индивидуални, групни, 
рад у пару 
 
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 

-Формативно и 
сумативно 
вредновање  
-оцењивањем 
језичких вештина 
(читање, слушање, 

Међупредметнеком
петенцијеобјављене
су у Закону  о 
основамасистемаоб
разовања и 
васпитања ( Сл. 

Објављени 
у: 
ПРАВИЛНИ
КУ 
о општим 
стандардим
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СЕБИ И 
ДРУГИМА 
 
ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 
ПОЈАВА, РАДЊИ, 
СТАЊА 
И ЗБИВАЊА 
 
ИЗНОШЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА И 
САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И 
РЕАГОВАЊЕ НА 
ЊИХ 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, 
ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 
 
РАЗУМЕВАЊЕ И 
ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 
 
ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ 
У 
САДАШЊОСТИ 
 
ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ 
У 
ПРОШЛОСТИ 
 

– у неколикоповезанихисказапредстависебе, своју 
ужу/ширупородицу и пријатеље користећи 
једноставнија језичка средства; 
– разумеопштисмисао и главне информације из 
текстова којисеодносенаописбића, предмета, места, 
појaва, радњи, стања и збивања; 
– размениинформацијекојесеодносенаописбића, 
предмета, места, појaва, радњи, стања и збивања; 
– повеженеколикоисказа у краћитексткојимсеописују и 
поредебића, предмети, места, појаве, радње, стања и 
збивања; 
– разумекраћенизовеисказакојисеодносенапредлоге, 
саветеи позивеназаједничкеактивности и 
одговоринањихузодговарајућеобразложење; 
– упутипредлоге, савете и позиве на заједничке 
активностикористећиситуационоприкладнекомуникац
ионемоделе; 
– затражи и пружидетаљнијеинформације у вези са 
предлозима, саветима и позивима на заједничке 
активности; 
– разумекраћенизовеобавештења,молби и захтева 
који сеодносенапотребе и интересовања и реагује на 
њих; 
– саопштикраћенизовеобавештења, молби и 
захтевакојисеодносенапотребе и интересовања; 
– разуме и наприкладанначинодговориначеститку, 
захвалности извињење; 
– упутичеститку, захвалности извињење користећи 
ситуационоприкладнекомуникационемоделе; 
– разуме и следикраћенизовеупутстава у вези с 
уобичајенимситуацијамаизсвакодневногживота; 
– тражи и пружи неколиковезаних једноставнијих 
упутстава у вези с уобичајеним ситуацијамаиз 
свакодневног живота; 
– разумеопштисмисао и главнеинформације из 
текстова којисеодносенаописивањерадњи и ситуација 
у садашњости; 

раднатексту,илустративн
о-демонстративна, 
практичанрад 
 
Средства: Раднилист, 
Уџбеник, ЦД, 
плејер,свеска. 
 
Активностиученика: 
запажа, уочава, 
закључује,обележава, 
промишља, пита, 
констатује, решава, 
разликује, наводи, 
разврстава, слуша, чита, 
презентује, изражава 
мишљење, класификује, 
упоређује... 
 
Активностинаставника: 
подучава, подстиче, 
упућује, наводи, 
проверава, процењује, 
вреднује,мотивише, 
награђује, похваљује, 
презентује... 

говор и писање) 
-оцењивање 
усвојености 
лексичких 
садржаја и језичких 
структура, примена 
правописа, 
ангажованости и 
залагање у раду на 
часу и ван њега 
(активност , 
практичан рад у току 
часа) 

гласник РС, бр. 
88/2017 и 27/2018) 
Члан 12 
Закон о 
основномобразова
њу и васпитању (Сл. 
гласник РС, бр. 
55/2013 i 101/2017) 
Члан 21а 
1) 
компетенцијазацел
оживотноучење; 
 
2) комуникација; 
 
3) радсаподацима и 
информацијама; 
 
4) 
дигиталнакомпетен
ција; 
 
5) 
решавањепроблема
; 
 
6) сарадња; 
 
7) одговорноучешће 
у 
демократскомдруш
тву; 
 
8) 
одговоранодноспре
маздрављу; 
 

а 
постигнућа 
за крај 
основног 
образовања 
за страни 
језик 
 
"Службени 
гласник РС", 
број 78 од 
18. августа 
2017. 
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ОПИСИВАЊЕ 
БУДУЋИХ 
РАДЊИ (ПЛАНОВА, 
НАМЕРА, 
ПРЕДВИЂАЊА) 
 
ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ПОТРЕБА,ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 
 
ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ 
ОДНОСА И 
УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 
ПРОСТОРУ 
 
ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, 
УПОЗОРЕЊА, 
ПРАВИЛА 
ПОНАШАЊА И 
ОБАВЕЗА 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 
 
 
ИЗРАЖАВАЊЕМИШЉ
ЕЊА 
 

– разумеопштисмисао и главнеинформације из 
текстова којисеодносенаописивањеспособности и 
умећа у садашњости; 
– разменинеколикоинформација у низукоје сеодносе 
нарадње у садашњости; 
– опишерадње, способности и умећакористећи 
неколико везанихисказа; 
– разумеопштисмисао и главнеинформације из 
текстовакојисеодносенаописивањеискустава, догађаја 
и способности у прошлости; 
– разменинеколикоинформација у низу о искуствима, 
догађајима и способностима  y прошлости; 
– опишеискуства, догађаје и способностиизпрошлости 
повезујућинеколикокраћихисказа у смисленуцелину; 
– разумеопштисмисао и главне информације из 
текстова којисеодносенаодлуке, обећања, планове, 
намере и предвиђања у будућности; 
– разменинеколикоисказа у везисаобећањима, 
одлукама, плановима, намерама и предвиђањима у 
будућности; 
– саопштипланове, намере и предвиђања; 
– разумеопштисмисао и главнеинформације из 
текстова којисеодносенажеље, интересовања, 
потребе, осете и осећања; 
– разменинеколикоповезанихинформација у вези 
сажељама, интересовањима, осетима и осећањима; 
– искаже и образложижеље,интересовања, потребе, 
осете и осећања; 
– разумекраћенизовеисказакојиописују просторне 
односе, оријентацију и правацкретања; 
– затражи и пружиобавештења о просторним 
односима, оријентацији и правцукретања; 
– разумеједноставнијетекстове којисеодносе на 
дозволе, забране,упозорења, правилапонашања и 
обавезе и реагујенањих; 
– разменинеколикоинформацијакоје сеодносе на 
дозволе, забране, упозорења, правилапонашања и 

9) 
одговоранодноспре
маоколини; 
 
10) 
естетичкакомпетенц
ија; 
 
11) 
предузимљивост и 
предузетничкакомп
етенција. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 
КОЛИЧИНЕ, 
ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

обавезе; 
– разумеопштисмисао и главнеинформације изкраћих 
текстовакојисеодносенапоседовање и припадање; 
– разменинеколикокраћих, везаних исказа који се 
односенапоседовање и припадање; 
– разумеопштисмисао и главнеинформације изкраћих 
текстовакојисеодносенаизражавањедопадања и 
недопадања; 
– разменинеколикокраћих, везанихисказакојисе 
односе наизражавањедопадања и недопадања и 
дајекраткаобразложења; 
– разумеопштисмисао и главнеинформације из 
краћихтекстовакојисеодносенаизражавањемишљења; 
– тражи и саопштимишљење, слагање/ неслагање и 
дајекратка образложења; 
– разумекраћенизовеисказакојисеодносенаколичину, 
димензије и цене; 
– размениинформације у везисаколичином, 
димензијама и ценама 

Наставник: Тајана Булајић 

 

4.3. Ликовна култура 

Разред: 8. 
Недељни и годишњи фонд часова: 1, 34 
Циљ: наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да 
изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

Назив теме 

Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 

Начин провере остварености исхода Међупредм
етне 

компетенци
је 

Станда. 
Постиг. 

САДРЖАЈИ  
 
 

Централни појам 
је простор, јер се 
све што видимо 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању 
да: ТЕМА САДРЖАЈИ – 

Пожељно је да на почетку 
године наставник укаже на 
то где се знања о 

– Однос према раду (припремљен је за час; 
одговорно користи материјал, прибор и 
алатке; одржава прибор и радни простор; 

1. 
компетенци
ја за учење 

- 
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КОМПОЗИЦИЈ
А 
 
 
 
НАСЛЕЂЕ  
 
 
 
 
КОМУНИКАЦИЈ
А 
 
 
 
 

и доживљавамо 
налази у 
простору.Из овог 
појма су 
изведени остали 
кључни 
појмови.Централ
ни појам указује 
на то да програм 
није усмерен на 
ускостручне 
садржаје, већ на 
свет у коме 
ученик живи и 
одраста и који 
треба свесно да 
опажа, 
доживљава и 
истражује из 
различитих 
углова.Кључни 
појмови који 
чине 
конструкцију 
програма 
надограђују се у 
сваком разреду 
другим 
појмовима 
према избору 
наставника, а у 
складу са 
предзнањима и 
сазнајним 
способностима 
ученика. 

бира одговарајући 
прибор, материјал, 
технику, уређај и 
апликативни програм 
за изражавање идеја, 
имагинације, емоција, 
ставова и порука; – 
користи разноврсне 
податке и информације 
као подстицај за 
стваралачки рад; – 
примењује знања о 
елементима и 
принципима 
компоновања у 
стваралачком раду и 
свакодневном животу; 
– реализује 
једноставне ликовне 
пројекте, самостално и 
у сарадњи са другима; 
– дискутује 
аргументовано о 
својим и радовима 
других уважавајући 
различита мишљења; – 
прави презентације 
усклађујући слику и 
текст и приказујући 
кључне податке и 
визуелне информације; 
– тумачи садржаје 
одабраних уметничких 
дела и одабрану 
визуелну метафорику; 
– разговара о значају 
културне баштине за 

елементима и 
принципима компоновања 
примењују. Ова знања су 
неопходна ученицима који 
уписују уметничке школе и 
одређене профиле у 
стручним школама 
(техничар за обликовање 
графичких производа, 
фотограф, типограф, 
архитектонски техничар, 
техничар за пејзажну 
архитектуру, техничар за 
обликовање намештаја и 
ентеријера, цвећар, 
златар, електротехничар 
мултимедија, дизајнер 
одеће, дизајнер текстила, 
дизајнер производа од 
коже, техничар–моделар 
коже, декоратер зидних 
површина, аранжер у 
трговини, посластичар, 
мушки фризер, женски 
фризер, сценски маскер и 
власуљар...). На 
очигледним примерима из 
свакодневног живота и 
уметности потребно је 
објаснити принципе: 
ритам, контраст, 
доминанту, градацију, 
равнотежу, јединство и 
хармонију. Начин 
остваривања бира 
наставник.Могуће је 
кратко објаснити све 

потписује радове; чува радове у мапи...). – 
Однос према себи (истражује информације; 
поставља питања; предлаже; истрајан је у 
раду, труди се; преузима одговорност; 
поштује себе и своје радове; учи на 
грешкама; спреман је да испроба своје 
способности у новим активностима...). – 
Однос према другима (довршава рад у 
договореном року; поштује договорена 
правила понашања; спреман је да помогне и 
да сарађује; уважава туђу културу, радове, 
начин размишљања, доживљавања, 
опажања, изражавања...).197 – Разумевање 
(разуме задатак; разуме појмове; разуме 
процес; разуме концепт; разуме визуелне 
информације...). – Повезивање (повезује и 
пореди познате и нове информације, људе, 
места, догађаје, феномене, идеје, дела...). – 
Оригиналност (оригиналан је у односу на 
туђе радове; оригиналан је у односу на своје 
претходне радове...). – Организација 
композиције (у складу са својом идејом 
примењује одговарајуће принципе 
компоновања, знања о простору, 
перспективи, пропорцијама, правцу, 
смеру...). – Вербално изражавање (учтиво 
комуницира; аргументовано, кратко и јасно 
образлаже свој рад, идеју, доживљај, 
опажање, емоције...). – Употреба техника и 
средстава (бира одговарајућу технику у 
односу на идеју; примењује одговарајући 
процес; бира одговарајући 
материјал/подлогу; истражује могућности 
технике и материјала; користи дигиталну 
технологију као помоћно средство у раду; 
обликује рад у одабраном апликативном 
програму).Елементи могу и другачије да се 

2. 
одговорно 
учешће у 
демократск
ом друштву 
3. естетичка 
компетенци
ја 
4. 
комуникаци
ја 
5. 
одговоран 
однос 
према 
околини 
6. 
одговоран 
однос 
према 
здрављу 
7. 
предузимљ
ивост и 
оријентациј
а ка 
предузениш
тву 
8. рад са 
подацима и 
информациј
ама 
9. решавања 
проблема 
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лични развој, развој 
туризма и очување 
културног идентитета 
земље. КОМПОЗИЦИЈА 
Примена принципа 
компоновања.Простор 
и пропорције 
(ергономија, 
перспектива).НАСЛЕЂЕ 
Културна баштина 
(значај, заштита и 
промоција 
наслеђа).Најзначајнија 
уметничка остварења и 
уметници, локалитети и 
споменици на 
територији Србије и у 
свету. КОМУНИКАЦИЈА 
Декодирање слике 
(теме, мотиви, поруке, 
метафора, алегорија, 
пиктограми...). 
Пројекти (цртеж, слика, 
скулптура, дигитална 
фотографија, филм, 
анимација, игрице, 
стрип, графити, мурали, 
инсталације, шминка и 
боди арт, одевне 
комбинације и 
детаљи...). Кључни 
појмови садржаја: 
простор, облик, линија, 
боја, 

принципе на једном часу 
(уз презентацију), па у току 
године постепено, кроз 
разговор и разноврсне 
проблемске задатке, 
омогућити услове да 
ученици развијају знања у 
складу са својим 
потребама, 
интересовањима и 
способностима.Могуће је 
и разматрати у току године 
један по један принцип 
(почев од оних који су 
ученицима непознати), па 
на крају школске године 
сумирати научено. 
Заинтересованим и 
напредним ученицима се 
може указати на то да, 
осим наведених, постоје и 
други принципи. На 
пример, у фотографији је 
важан принцип трећина 
(rule of thirds), у графичком 
дизајну принцип беле 
позадине (white space)... 
Ученицима који желе да 
науче више потребно је 
дати смернице за 
истраживање на интернету 
(адресе или кључне речи) 
и договорити са сваким 
учеником пројектни 
задатак који ће радити 
самостално, код куће. 

формулишу.Бирају се према типу ликовног 
задатка и циљевима задатка.Самопроцена 
радова је вербална и писана.Најефикаснија је 
метода 3, 2, 1.Ученик сам припрема листић 
на коме уписује име, презиме, датум и назив 
рада. Затим кратко наводи: 3 ствари које сам 
научио на часу, 2 примера која илуструју то 
што сам научио, 1 ствар која ми није јасна 
или питање које бих поставио. Када се 
разговара о ликовним делима, ученик пише: 
3 речи којима бих описао дело, 2 ствари које 
ми се највише допадају на делу, 1 ствар коју 
не разумем. Када се разговара о уметнику: 3 
ствари због којих је уметник значајан, 2 дела 
која ми се највише свиђају, 1 питање које бих 
поставио уметнику. Када се ученик ликовно 
изражава: 3 ствари о којима сам размишљао 
током рада, 2 ствари које ми се свиђају на 
мом раду, 1 ствар коју бих променио. Или: 3 
речи којима бих описао свој рад, 2 разлога 
због којих је мој рад оригиналан, 1 ствар коју 
бих урадио другачије. Важно је да ученик не 
наводи више од једне нејасноће или грешке, 
ни у случају када му ништа није јасно или 
сматра да је рад упропашћен.Издвајање 
само једне нејасноће или грешке постепено 
оспособљава ученика да идентификује 
најважнији пропуст и да се фокусира на 
његово уклањање или да дође до бољих 
идеја.Ученике је потребно навикавати да 
листиће попуњавају брзо.Понекад је 
најважније оно чега се првог сете.Наставник 
може да прилагођава методу у складу са 
типом активности/задатка или да осмисли 
другачије чек-листе. 

   Наставница:   Тања Перуновић 
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4.4. Музичка култура 
Разред: 8 
Недељни и годишњи фонд часова: 1/34 
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. 
 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи 

Начин 
остваривања 

Начин провере остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

I                        
Човек и музика 

Уметност, 
музички 
елементи 
(мелодија, 
ритам, боја, 
динамика, 
темпо, облик) 

У оквиру области/теме 
ученица/ученик ће бити у стању 

да: 
 повеже  различите видове  

музичког изражавања са 
друштвено-историјским 
амбијентом у коме су 
настали;  

 уочи основне 
карактеристике музичког 
стваралаштва у романтизму, 
импресионизму и 
савременом добу; 

 препознаје националне игре 
у делима уметничке музике; 

 наведе изражајна средстава 
музичке уметности 
карактеристична за период 
романтизма, 
импресионизма и 
савременог доба;  

 разликује музичке форме 
романтизма, 

Знање и 
разумевање 
 

 повеже различите видове 
музичког изражавања с 
друштвено-историјским 
амбијентом у коме су настали;  
 наведе изражајна 
средстава музичке уметности 
карактеристична за период 
романтизма, импресионизма и 
савременог доба; 
 уочи основне 
карактеристике музичког 
стваралаштва у романтизму, 
импресионизму и савременом 
добу; 
 препозна инструмент или 
групу према врсти композиције у 
оквиру датог музичког стила; 
 објасни како је музика 
повезана са другим уметностима и 
областима ван уметности (музика 
и религија; технологија 
записивања, штампања нота; 
извођачке и техничке могућности 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1.1.1; 1.1.2; 2.1.1; 
2.1.2; 2.1.3; 3.1.1; 
3.1.2; 3.1.3 
  
 



200 
 

импресионизма и 
савременог доба; 

 идентификује 
репрезентативне музичке 
примере најзначајнијих 
представника романтизма, 
импресионизма и 
савременог доба; 

 идентификује елементе 
музике ранијих епоха као 
инспирацију у музици 
савременог доба; 

инструмената;  
 разликује музичке форме 
романтизма, импресионизма и 
савременог доба. 
 

 
II                               
Музички 
инструменти 

Саксофон, обоа, 
фагот, 
Панова фрула, 
фрула, окарина, 
гајде, 
рикало/бушен 

У оквиру области/теме 
ученица/ученик ће бити у стању 
да: 
 препозна врсту дувачких 

инструмента по изгледу и 
звуку;  

 опише начин добијања тона 
код дувачких инструмената; 

Знање и 
разумевање 
 

примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у 
заједничком музицирању. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 
1.2.2; 1.2.3; 
1.2.4;2.1.1; 2.1.3; 
3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 

III                          
Слушање 
музике 

Дувачки квинтет, 
дувачки квартет, 
дувачки 
оркестар, војна 
музика 

У оквиру области/теме 
ученица/ученик ће бити у стању 

да: 
 наведе изражајна средстава 

музичке уметности 
карактеристична за период 
романтизма, 
импресионизма и 
савременог доба;  

 разликује музичке форме 
романтизма, 
импресионизма и 
савременог доба; 

 идентификује 
репрезентативне музичке 
примере најзначајнијих 
представника романтизма, 

Слушање 
музике 
 

 одредe врсту музичког 
инструменaта по изгледу и 
звуку;  

коментаришу слушано дело у 
односу на извођачки састав и 
инструменте. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 
1.2.4; 2.2.1; 2.2.2;  
3.2.2; 3.2.3 
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импресионизма и 
савременог доба; 

 идентификује елементе 
музике ранијих епоха као 
инспирацију у музици 
савременог доба; 

 препозна врсту дувачких 
инструмента по изгледу и 
звуку;  

IV                           
Извођење 
музике 
певањем и 
свирањем 

Људски глас, 
гласнице 

У оквиру области/теме 
ученица/ученик ће бити у стању 

да: 
 изводи музичке примере 

користећи глас, покрет и 
инструменте, сaмoстaлнo и у 
групи; 

 изрази доживљај музике 
језиком других уметности 
(плес, глума, писана или 
говорна реч, ликовна 
уметност); 

 учeствуje у шкoлским 
прирeдбама и 
мaнифeстaциjaма; 

 примењује принцип 
сарадње и међусобног 
подстицања у заједничком 
музицирању;  

 понаша се у складу са 
правилима музичког 
бонтона у различитим 
музичким приликама; 

 критички просуђује утицај 
музике на здравље; 

Музичко 
извођење 
 

изводи музичке примере 
користећи глас, покрет и 
традиционалне и/или електронске 
инструменте, сaмoстaлнo и у групи. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1.1.1; 1.1.2; 1.3.1; 
1.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 
3.1.3 



202 
 

V                                
Стваралаштво 

 У оквиру области/теме 
ученица/ученик ће бити у стању 

да: 
 користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких 
целина кроз пeвaњe, 
свирaњe и пoкрeт; 

 комуницира у групи 
импрoвизуjући мање 
музичке целине глaсoм, 
инструмeнтом или 
пoкрeтом; 

 учествује у креирању 
шкoлских прирeдби, 
догађаја и пројеката; 

 користи могућности ИКТ-а за 
самостално истраживање, 
извођење и стваралаштво. 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 
1.4.4; 3.4.1; 3.4.2; 
3.4.3 

Наставник: Ева Касаш 

4.5. Историја 

Разред: 8 
Недељни и годишњи фонд часова: 2/68 
Циљ: учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за 
разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, 
културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције Стандарди 

постигнућа 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 
 
ЕВРОПА, СВЕТ 
И СРПСКИ 

Октобарска 
револуција, 
Версајски 
уговор, 
Друштво 
народа, 

– смешта кључне догађаје, 
појаве и процесе из 
савремене историје 
на временској ленти; 
– уочи динамику различитих 
историјских појава и промена 

Ученици у осми разред улазе са знањем о 
основним историјским појмовима, са 
одређеним животним искуствима и 
уобличеним ставовима и на томе треба 
пажљиво градити нова знања, вештине, 
ставове и вредности. 

Праћење 
напредовања 
започиње 
иницијалном 
проценом ни- 
воа на коме се 

1. компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 

(„Службен
и гласник 
РС”, бр. 
88/17, 
27/18 – 
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НАРОД У 
ЈУГОСЛОВЕНСК
ОЈ 
ДРЖАВИ У 
ПЕРИОДУ 
ИЗМЕЂУ 
ДВА СВЕТСКА 
РАТА 
 
ДРУГИ 
СВЕТСКИ РАТ 
 
СВЕТ, ЕВРОПА 
И СРПСКИ 
НАРОД У 
ЈУГОСЛОВЕНСК
ОЈ 
ДРЖАВИ У 
ПЕРИОДУ 
ХЛАДНОГ РАТА 
 
СВЕТ, ЕВРОПА, 
СРПСКA 
ДРЖАВА И 
НАРОД У 
САВРЕМЕНИМ 
ПРОЦЕСИМА 
 
 

тоталитаризам, 
диктатуре, 
комунизам, 
 фашизам, 
нацизам, 
социјализам, 
антифашизам, 
антисемитизам, 
милитаризам, 
Други светски 
рат, гето, 
Холокауст, 
геноцид, 
Аушвиц, Јасе- 
новац, 
Организација 
Уједињених 
нација, 
феминизам, 
шовинизам, 
ксенофобија, 
репресија, 
пацифизам, 
деколонизација
, људска права, 
 
националне 
мањине, 
дискриминациј
а, демократија, 
тероризам, 
хладни рат, 
атомска 
енергија, 
глобализација, 
миграције, 
југословенска 

на 
историјској карти; 
– пореди различите 
историјске изворе и рангира 
их на основу 
њихове сазнајне вредности; 
– анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора 
на 
основу садржаја; 
– поредећи различите изворе 
о истој историјској појави или 
догађају, анализира позицију 
аутора; 
– доведе у везу узроке и 
последице историјских 
догађаја, појава и 
процеса на конкретним 
примерима; 
– наведе специфичности 
друштвених појава, процеса, 
политичких идеја, ставова 
појединаца и група у 
историјском периоду 
савременог доба; 
– образложи значај и улогу 
истакнутих личности у датом 
историјском контексту; 
– уочи елементе континуитета 
и дисконтинуитета српске 
државности; 
– изведе закључак о 
повезаности националне 
историје са регионалном и 
светском, на основу датих 
примера; 
– образложи утицај 

Наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за сваку 
тему, уважавајући циљ учења предмета и 
дефинисане исходе. Редослед исхода не 
исказује њихову важност јер су сви од 
значаја за постизање циља предмета. 
Између исхода постоји повезаност и 
остваривање једног исхода доприноси 
остваривању других исхода. Многи од 
исхода су процесни и представљају 
резултат кумулативног дејства образовно-
васпитног рада, током дужег временског 
периода и обраде различитих садржаја. 
Битно је искористити велике могућности 
које Историја као наративни предмет 
пружа у подстицању ученичке 
радозналости, која је у основи сваког 
сазнања. Наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да би 
оптеретили памћење ученика, већ да би 
им историјски догађаји, појаве и процеси 
били предочени јасно, детаљно, живо и 
динамично. Посебно место у настави 
историје имају питања, како она која 
поставља наставник ученицима, тако и она 
која долазе од ученика, подстакнута оним 
што су чули у учионици или што су сазнали 
ван ње користећи различите изворе 
информација. 
Добро осмишљена питања наставника 
имају подстицајну функцију за развој 
историјског мишљења и критичке свести. У 
зависности од циља који наставник жели 
да оствари, питања могу имати различите 
функције, као што су: фокусирање пажње 
на неки садржај или аспект, подстицање 

ученик налази и у 
односу на шта ће 
се процењи- 
вати његов даљи 
рад. Свака 
активност је 
добра прилика за 
проце- 
ну напредовања 
и давање 
повратне 
информације, а 
ученике треба 
 
оспособљавати и 
охрабривати да 
процењују 
сопствени 
напредак 
у остваривању 
исхода предмета, 
као и напредак 
других ученика. 
Сваки наставни 
час и свака 
активност 
ученика су, у том 
смислу, 
прилика за 
регистровање 
напретка ученика 
и упућивање на 
даље 
активности. 
У настави 
оријентисаној на 
достизање 

3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљивост 
и 
оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са 
подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 

др. закон и 
10/19) 
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идеја, 
југословенска 
држава, 
Република 
Србија, 
транзиција, 
дигитална 
револуција, 
популарна 
култура. 

историјских догађаја, појава и 
процеса на 
савремено друштво; 
– идентификује основне 
карактеристике тоталитарних 
идеологија 
и наводи њихове последице у 
историјском и савременом 
контексту; 
– препозна,на примерима из 
савремене историје, важност 
поштовања људских права;  
– наведе примере како су 
идеје о родној, верској и 
етничкој равноправности 
утицале на савремене 
политичке прилике и 
развој друштва; 
– пореди положај и начин 
живота припадника 
различитих 
друштвених група у 
историјском периоду 
савременог доба; 
– илуструје примерима утицај 
научно-технолошког развоја 
на промене у друштву, 
економији и природном 
окружењу; 
– образложи утицај 
различитих друштвено-
економских система на 
свакодневни живот људи, 
анализирајући дате примере; 
– препозна како су културне 
интеракције, и сарадња 
различитих 

поређења, трагање за појашњењем. 
Учење историје би требало да помогне 
ученицима у стварању што јасније 
представе не само о томе „како је уистину 
било”, већ и зашто се нешто десило и какве 
су последице из тога проистекле. Да би 
схватио догађаје из прошлости, ученик 
треба да их „оживи” у свом уму, у чему 
велику помоћ може пружити употреба 
различитих историјских текстова, карата и 
других извора историјских података 
(документарни и играни видео и дигитални 
материјали, музејски експонати, 
илустрације), обилажење културно-
историјских споменика и посете 
установама културе. Коришћење 
историјских карата изузетно је важно јер 
омогућава ученицима да на очигледан и 
сликовит начин доживе простор на коме се 
неки од догађаја одвијао, помажући им да 
кроз време прате промене на одређеном 
простору. Веома важан аспект наставе 
историје представља и рад на историјским 
изворима. Када су садржаји програма за 
осми разред у питању, велики значај, 
поред писаних и визуелних, имају и усмени 
извори, односно сведочанства. Због тога би 
требало осмислити наставни процес на 
такав начин да се, у оквиру пројектне 
наставе или елементарног истраживања, 
повежу ученици и савременици 
историјских догађаја, чиме би се 
омогућило пропитивање и изучавање 
рецентне прошлости. 
Треба искористити и утицај наставе 
Историје на развијање језичке и говорне 
културе (вештине беседништва), јер 

исхода вреднују 
се и 
процес и 
продукти учења. 
У вредновању 
наученог, поред 
усменог 
 
Страна 120 – Број 
11 ПРОСВЕТНИ 
ГЛАСНИК 15. 
август 2019. 
 
испитивања, 
користе се и 
тестови знања. У 
формативном 
оцењивању се 
користе 
различити 
инструменти, а 
избор зависи од 
врсте активности 
која се вреднује. 
Вредновање 
активности, 
нарочито ако је 
тимски рад у 
питању, може се 
обавити са 
групом тако да се 
од 
сваког члана 
тражи мишљење 
о сопственом 
раду и о раду 
сваког 
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етничких и социјалних група 
утицали на политички, 
друштвени 
и привредни живот; 
– наведе примере утицаја 
спортских и уметничких 
достигнућа на обликовање 
савременог друштва; 
– идентификује узроке, 
елементе и последице 
историјских сукоба и ратова и 
дискутује о могућим 
начинима превенције 
конфликата; 
– објасни значење појмова 
геноцид и Холокауст; 
– изведе закључке о 
узроцима, току и 
последицама ратова 
условљених распадом СФРЈ 
користећи изворе различитог 
порекла и сазнајне вредности; 
– изрази ставове, засноване 
на историјским аргументима, 
уважавајући мишљење 
саговорника; 
– препозна пропаганду, 
стереотипе и идеолошку 
позицију у историјском 
извору и формулише став који 
се супротставља 
манипулацији; 
– критички се односи према 
информацијама из медија 
користећи се историјским 
знањима и вештинама; 
– анализира историјске 

историјски садржаји богате и оплемењују 
језички фонд ученика. Неопходно је имати 
у виду и интегративну функцију Историје, 
која у образовном систему, где су знања 
подељена по наставним предметима, 
помаже ученицима да постигну целовито 
схватање о повезаности и условљености 
географских, економских и културних 
услова живота човека. Пожељно је 
избегавати фрагментарно и изоловано 
учење историјских чињеница јер оно има 
најкраће трајање у памћењу и најслабији 
трансфер у стицању других знања и 
вештина. У настави треба, кад год је то 
могуће, примењивати иновиране 
дидактичке методе и стратегије, при чему 
се истиче концепт мултиперспективности. 
Одређен теме, по могућности, треба 
реализовати са одговарајућим садржајима 
из сродних предмета, а посебну пажњу 
треба посветити оспособљавању ученика 
за ефикасно коришћење информационо-
комуникационих технологија (употреба 
интернета, прављење презентација, 
коришћење дигиталних аудио- 
-визуелних материјала и израда реферата). 
У осмом разреду изучава се период 
савремене историје, што подразумева и 
обраду многих осетљивих, па и 
противуречних, од- носно контроверзних 
тема, о којима не постоји консензус у 
научним круговима и јавности. То су теме 
које су присутне свакодневно у 
информативним и документарним 
програмима, на интернету, о њима говоре 
политичари, јавне личности и новинари. 
Такве теме су често саставни део 

члана понаособ 
(тзв. вршњачко 
оцењивање). 
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догађаје и појаве на основу 
доступног аудио-визуелног 
изворног материјала; 
– осмисли, спроведе и 
презентује резултате 
истраживања заснованог на 
одабраним историјским 
изворима и литератури, 
користећи ИКТ; 
– образложи смисао неговања 
сећања на важне догађаје и 
личности из историје 
савременог доба; 
– истражи меморијалне 
споменике у локалној 
средини и учествује у 
организовању и спровођењу 
заједничких школских 
активности 
везаних за развој културе 
сећања; 
– покаже одговоран однос 
према културно-историјском 
наслеђу сопственог и других 
народа; 
– уочи одраз историјских 
догађаја и појава у 
књижевним и уметничким 
делима; 
– препозна историјску 
димензију политичких, 
културних и технолошких 
промена у савременом свету 
и Републици Србији. 

породичне историје и личних наратива, 
што додатно увећава њихову актуелност. 
Ученици су изложени различитим 
тумачењима историјских догађаја и због 
тога је нарочито важно код њих развијати 
критички однос према информацијама које 
им се нуде. Овладавање том вештином 
наводи се и у образовним стандардима, а у 
оквиру програма спомиње се у циљу 
предмета, као и у појединим исходима за 
крај разреда. Због тога би једна од 
најбитнијих компетенција успешног 
наставника била да зна како да код 
ученика подстиче критичко и историјско 
мишљење, што би ученицима омогућило 
развијање хуманистичких вредности 
заснованих на толеранцији, уважавању 
различитости и поштовању другог. На крају 
основног образовања и васпитања ученици 
треба да буду оспособљени да 
аргументовано анализирају 
противуречности, да се децентрирају 
(сагледају и уваже туђи угао гледања на 
одређени историјски феномен), да 
уочавају сличности и различитости, 
постављају питања а нове информације 
лако повезују с постојећим знањима. На тај 
начин, ученици би били оспособљени да 
препознају пропаганду и активно учествују 
у разградњи предрасуда и стереотипа с 
којима се свакодневно сусрећу. Такав 
приступ омогућио би им аутономни и 
рационални однос према информацијама 
и додатно олакшао промишљање и 
доношење аргументованих закључака и 
судова. 

Наставник: Предраг Хромиш 
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4.6. Географија 

Разред: 8 
Недељни и годишњи фонд часова: 2  68 
Циљ: Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, 
економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и 
патриотизма 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције Станд. 

Постиг. 

ГЕОГРАФСКИ 
ПОЛОЖАЈ, 
ГРАНИЦЕ И 
ВЕЛИЧИНА 
ТЕРИТОРИЈЕ 
СРБИЈЕ 
 
ФИЗИЧКО-
ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
ДРУШТВЕНО-
ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
ПРИРОДНА И 
КУЛТУРНА 
БАШТИНА 
СРБИЈЕ 
 
ГЕОГРАФИЈА 
ЗАВИЧАЈА 
 
СРБИ У РЕГИОНУ 
И ДИЈАСПОРИ 

географски 
положај, 
границе и 
величина 
територије 
Србије, физичко-
географске 
одлике Србије, 
друштвено-
географске 
одлике Србије, 
природна и 
културна 
баштина Србије, 
географија 
завичаја, Срби у 
региону и 
дијаспори. 

– учествује у предлагању и реализацији 
истраживачког пројекта у локалној средини; 
– анализира тематске карте и статистичке податке 
и графички их приказује; 
– одреди географски положај Србије и доведе га у 
везу са историјско-географским развојем; 
– анализира карактеристике граница и 
пограничних крајева Србије; 
– опише узроке и последице геотектонских 
процеса на територији Србије; 
– класификује облике рељефа на територији 
Србије и именује репрезентативне; 
– анализира утицај климатских фактора и 
климатских елемената на климу Србије; 
– класификује и описује својства водних објеката 
користећи карту Србије; 
– наводи начине коришћења вода Србије; 
– препознаје ефекте утицаја физичко-географских 
процеса на човека и адекватно реагује у случају 
природних непогода; 
– доведи у везу распрострањеност биљних и 
животињских врста и физичко-географске 
карактеристике простора; 
– објашњава популациону динамику 
становништва Србије: кретање броја становника, 
природни прираштај и миграције; 

Дати садржаји су 
препоручени и 
распоређени у шест 
тематских целина: 
Географски положај, 
границе и величина 
територије 
Србије; Физичко-
географске одлике 
Србије; Друштвено-
географске одлике 
Србије; Природна и 
културна баштина 
Србије; Географија 
завичаја; Срби у 
региону и дијаспори. 

Оцењивање је 
саставни део 
процеса наставе и 
учења којим 
се обезбеђује 
стално праћење и 
процењивање 
резултата 
постигнућа 
ученика, а у 
складу са 
Правилником о 
оцењивању 
ученика у 
основном 
образовању и 
васпитању. 
Праћење и 
вредновање 
ученика започиње 
иницијалном 
проценом нивоа 
знања на коме се 
ученик 
налази. Свака 
активност на часу 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
 
Комуникација 
 
Рад са подацима 
и 
Информацијама 
 
Дигитална 
Компетенција 
 
Решавање 
Проблема 
 
Сарадња 
 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 
Одговоран однос 
према здрављу 

Службе
ни 
Гласник 
РС 
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– изводи закључке о утицају популационе 
динамике на структуре становништва у нашој 
земљи; 
– изводи закључке о важности предузимања 
мера популационе политике; 
– израђује и анализира графичке приказе 
структура становништва; 
– објашњава утицај природних и друштвених 
фактора на настанак, развој и трансформацију 
насеља у нашој земљи; 
– уз помоћ карте Србије и других извора 
информација анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој и размештај 
привредних делатности у нашој земљи; 
– доводи у везу размештај привредних 
делатности са квалитетом животне средине у 
нашој земљи; 
– препознаје ефекте производње и коришћења 
различитих извора енергије на квалитет животне 
средине; 
– описује репрезентативне објекте природне и 
културне баштине и означава их на карти; 
– процењује важност очувања природне и 
културне баштине Србије; 
– објашњава утицај историјских и савремених 
миграција на размештај Срба у свету. 

служи за 
континуирану 
процену 
напредовања 
ученика. 
Неопходно је 
ученике стално 
оспособљавати за 
процену 
сопственог 
напретка у 
остваривању 
исхода предмета 

Наставник: Срђан Радојчић 

 

4.7. Физика 

Разред: Осми 
Недељни и годишњи фонд часова: 2, 68 
Циљ : Стекну базичну језичку и научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, образложе своје 
мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне законе и њихову примену у свакодневном животу, развију мотивисаност за 
учење и напредују ка достизању одговарајућих стандарда. 
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Назив 
теме 

Кључни појмови садржаја 

Исходи Начин остваривања 

Начин 
провере 

оствареност
и исхода 

Међупредметн
е компетенције Стандарди 

постигнућа 

Осцилатор
но и 
таласно 
кретање 
 

- Осцилаторно кретање 
- Период, амплитуда, 
фреквенција 
- Херц: Hz 
- Пригушене и непригушене 
осцилације 
-Математичко клатно 
-Механички таласи 
- Транзверзални и 
лонгитудинални таласи 
- Таласна дужина 
- Звук 
- Извор звука 
- Инфразвук, ултразвук 
- Резонанција 
 

Демонстрира и објашњава 
осциловање куглице клатна и 
тега повезаног са опругом; 
повезује физичке величине које 
описују осцилације и таласе; 
описује карактеристике звука, 
ултразвукa и инфразвукa и 
наводи примере примене 
ултразвука; 
демонстрира и објашњава 
настанак звука помоћу 
различитих извора; 
примењује превентивне мере 
заштите од буке; 
решава квалитативне, 
квантитативне и графичке 
задатке у области Осцилаторно 
и таласно кретање. 

Облици: индивидуални, фронтални, 
рад у паровима,комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани 
радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листићи 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 
урађено, размењује искуства, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже, партнер у 
дијалогу, партнер у активности,даје 
упуства, 
демонстрира, усмерава,  организује
, објашњава,бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  моти
више,  помаже у раду,  вреднује 

Усмено 
Писмено 

Компетенција 
за учење; 

Комуникација; 

Сарадња; 

Решавање 
проблема; 

Рад са 
подацима и 
информацијама
. 

 

ФИ.1.2.1. 
ФИ 1.2.2. 
ФИ 1.2.3. 
ФИ 1.4.4. 
ФИ 1.6.1. 
ФИ 1.6.3. 
ФИ 2.2.1. 
ФИ 2.2.2. 
ФИ 2.6.1. 
ФИ 2.6.2. 
ФИ 2.6.3. 
ФИ 2.7.1. 
ФИ 2.7.2. 
ФИ 2.7.3. 
ФИ 3.2.1 
ФИ 3.6.1. 
ФИ 3.7.1. 
ФИ 3.7.2. 

 

Светлосне 
појаве 

- Електромагнетни таласи 
- Светлост 
- Праволинијско простирање 
светлости 
- Извор светлости 
- Сенка и полусенка 
- Оптика 
-Одбијање светлости 
- Закон одбијања светлости 

Наводи основе карактеристике 
светлости; 
демонстрира и објашњава појаву 
сенке; 
објасни закон одбијања 
светлости; 
анализира примере одбијања  и 
преламања светлости; 
наведе особине лика добијеног 

Облици: индивидуални, фронтални, 
рад у паровима, комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани 
радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листићи,комплет динамометара 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 

Усмено, 
писмено. 

Компетенција 
за учење; 

Комуникација; 

Сарадња; 

Решавање 
проблема; 

ФИ 1.1.1. 
ФИ 1.2.1. 
ФИ 1.7.1. 
ФИ 1.7.2. 
ФИ 2.1.2. 
ФИ 2.6.1. 
ФИ 2.6.2. 
ФИ 2.7.2. 
ФИ 2.7.2. 
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- Дифузна светлост 
- Лик предмета (имагинарни) 
- Сферна огледала 
- Конвексна и конкавна 
огледала 
- Сабирна и расипна 
огледала 
- Жижа (фокус) 
- Карактеристични зраци 
- Увећање огледала 
- Једначина огледала 
- Закон преламања 
- Апсолутни и релативни 
индекс преламања 
- Тотална рефлексија 
- Призма, преламање 
светлости кроз призму 
- Спектар боја 
- Сочива 
- Сабирна и расипна сочива 
- Оптичка моћ (јачина) 
сочива 
- Диоптрија: D 
- Једначина сочива 
-Оптички уређаји 
- Акомодација ока 
- Кратковидост и 
далековидост 
- Даљина јасног вида 
- Лупа 
- Микроскоп 
- Објектив и окулар  

помоћу равних огледала, 
сферних огледала и сочива; 
aнализира примере преламања 
светлости при преласку из 
оптички ређе у оптички гушћу 
средину и обрнуто;  
препозна када долази до тоталне 
рефлексије и наведе примере 
примене тоталне рефлексије у 
свакодневном животу; 
користи лупу и микроскоп; 
објасни функционисање ока и 
корекцију вида 
примењује превентивне мере 
заштите  од прекомерног 
излагања Сунчевом зрачењу; 

решава квалитативне, 
квантитативне и графичке 
задатке у области Светлосне 
појаве 

урађено, размењује искуства, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  даје упуства, 
демонстрира, усмерава,  организује
, објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  моти
више,  помаже у раду,  вреднује, 

Рад са 
подацима и 
информацијама
. 

 

ФИ 3.2.1. 
ФИ 3.7.1. 
ФИ 3.7.2 

 ФИ.3.6.4. 
 

 
 
 
 
 

- Позитивно и негативно 
наелектрисање 
- Наелектрисавање тела 
- Електроскоп 
- Закон о одржању 

Демонстрира узајамно деловање 
наелектрисаних тела 
(привлачење и одбијање) и 
објасни од чега оно зависи; 
разуме разлику између 

Облици: индивидуални, фронтални, 
рад у паровима,комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани 
радови  демонстративне  

Усмено, 
писмено. 

Компетенција 
за учење; 

Комуникација; 

ФИ 1.2.1. 
ФИ 1.7.2. 
ФИ 2.1.1. 
ФИ 2.1.2. 
ФИ 2.1.3. 
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Електричн
о поље. 

наелектрисања 
- Елементарно 
наелектрисање 
- Количина наелектрисања 
- Кулонова сила и закон 
- Електрично поље 
- Јачина електричног поља 
- Хомогено и нехомогено 
електрично поље 
- Електрични потенцијал 
- Електрични напон 
- Рад електричне силе 
- Муња, гром, грмљавина 
- Електрично пражњење 
- Статички електрицитет 
- Антистатичка заштита 
 

позитивно наелектрисаних, 
негативно наелектрисаних и 
електронеутралних тела; 
наведе начине наелектрисавања 
тела; објасни Закон о одржању 
наелектрисања; објасни појам 
елементарно наелектрисање; 
разуме како вредност 
електричне силе зависи од 
количине наелектрисања, 
растојања између тела и средине 
у којој се тела налазе; 
опише чему је бројно једнака 
јачина електричног поља; 
одреди правац и смер вектора 
јачине електричног поља; 
опише од којих величина и на 
који начин зависи јачина 
електричног поља тачкастог 
наелектрисања; графички 
прикаже и опише електрично 
поље; објасни појмове 
електрична потенцијална 
енергија и електрични 
потенцијал; објасни појам 
електричног напона, наведе 
ознаку и мерну јединицу; 
на основу израза који повезује 
рад електричне силе при 
померању наелектрисања 
објасни везу између рада и 
напона; решава квалитативне, 
квантитативне и графичке 
задатке у области Електрично 
поље. 

Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листићи 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 
урађено, размењује искуства, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  даје упуства, 
демонстрира, усмерава,  организује
, објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  моти
више,  помаже у раду,  вреднује, 

Сарадња; 

Решавање 
проблема; 

Рад са 
подацима и 
информацијама
; 

Одговоран 
однос према 
околини; 

Одговоран 
однос према 
здрављу. 

 

ФИ 2.1.4. 
ФИ 2.1.5. 
ФИ 2.4.3. 
ФИ 2.7.3. 
ФИ 3.1.1. 
ФИ 3.1.2. 
ФИ 3.7.2. 

Електричн
а струја. 

- Електрична струја 
- Проводници, изолатори, 

Објасни шта је електрична струја 
разликује проводнике и 

Облици: индивидуални, фронтални, 
 Методе:Вербалне методе,  рад на 

Усмено, 
писмено. 

Компетенција 
за учење; 

ФИ 1.7.1. 
ФИ 1.7.2. 
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полупроводници 
- Електролити, јонизовани 
гасови 
- Извор струје 
- Електромоторна сила 
- Батерије, акумулатори, 
генератори 
- Струјно коло 
- Јеносмерна и наизменична 
струја 
- Јачина електричне струје 
- Напон 
- Амперметар и волтметар 
- Електрична и специфична 
отпорност 
- Омов закон 
- Отпорник 
- Редна (серијска) веза 
отпорника 
- Паралелна отпорност 
- Еквивалентна отпорност 
- Унутрашња и спољашња 
отпорност 
- Кратак спој 
- Рад и снага електричне 
струје 
- Киловат-час 
- Електрично бројило 
- Џул-Ленцов закон 
 

изолаторе; објасни провођење 
струје кроз метале, течности и 
гасове; наведе услове неопходне 
за настанак и протицање 
електричне струје; наведе и 
препозна различите врсте извора 
електричне струје; примени 
правила безбедности при 
коришћењу електричних уређаја 
у свакодневном животу; 
разликује основна својства 
једносмерне и наизменичне 
струје; препозна основне 
елементе струјног кола; 
објасни чему служе и како се 
повезују амперметар и 
волтметар у струјно коло; 
објасни од чега и на који начин 
зависи отпорност линијског 
проводника; примени Омов 
закон за део и цело струјно коло; 
одређује еквивалентну 
отпорности редно и паралелно 
везаних отпорника; препознаје 
редну и паралелну везу извора 
струје; опише ефекте који се 
испољавају при протицању 
електричне струје; разуме везу 
између киловат-часа и џулa 
наведе термичке уређаје у 
домаћинству; рационално 
користи електричну енергију у 
домаћинству; решава 
квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке у области 
Електрична струја 

тексту, писани 
радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листић 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 
урађено, , изводи вежбе према 
добијеним захтевима, тумачи своја 
решења, употребљава, показује, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, саставља, записује,  
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  вреднује,,  даје 
упуства, демонстрира, усмерава,  
објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  моти
више,  помаже у раду,   

Комуникација; 

Сарадња; 

Решавање 
проблема; 

Рад са 
подацима и 
информацијама
; 

Одговоран 
однос према 
околини; 

Одговоран 
однос према 
здрављу; 

Предузимљивос
т и оријентација 
ка 
предузетништву
. 

 

ФИ 2.4.1. 
ФИ 2.4.3. 
ФИ 2.5.1. 
ФИ 2.5.3. 
ФИ 2.6.1. 
ФИ 2.7.3. 
ФИ 3.5.1. 
ФИ 3.7.1. 
ФИ 3.7.2. 
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Магнетно 
поље. 

- Природни и вештачки 
магнети 
- Стални и привремени 
магнети 
- Магнетно поље 
- Линије сила магнетног 
поља 
- Магнетно поље Земље 
- Компас 
- Ерстедов оглед 
- Магнетно поље струјног 
проводника 
- Соленоид и електромагнет 
- Магнетна индукција 
- Магнетни флукс 
- Амперова сила 
- Никола Тесла 
- Михајло Пупин 
- Пупинови калемови 
 

Наведе да сваки магнет има два 
пола, њихове називе и ознаке 
демонстрира привлачно и 
одбојно деловање магнетне силе 
графички прикаже магнетно 
поље; објасни принцип рада 
компаса и природу Земљиног 
магнетног поља; користи компас 
и апликације за паметне 
телефона за оријентацију у 
природи; опише Ерстедов оглед 
и наведе закључке; зна да је 
електрична струја извор 
магнетног поља; прикаже облик 
линија магнетног поља 
праволинијског проводника са 
струјом; опише деловање 
магнетног поља на проводник са 
струјом; опише узајамно 
деловање два паралелна 
проводника са струјом;објасни 
принцип рада електромагнета и 
електромотора; разуме место и 
значај рада Н.Тесле и М. Пупина; 
наведе најзначајније проналаске 
Тесле и Пупина; решава 
квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке у области 
Магнетно поље 

Облици: индивидуални, фронтални, 
рад у паровима,комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани 
радови  демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листићи 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 
урађено, размењује искуства, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  даје упуства, 
демонстрира, усмерава,  организује
, објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  моти
више,  помаже у раду,  вреднује, 

Усмено, 
писмено. 

Компетенција 
за учење; 

Комуникација; 

Сарадња; 

Решавање 
проблема; 

Рад са 
подацима и 
информацијама
. 

 

ФИ 1.5.1 
ФИ 1.5.2. 
ФИ 1.7.2. 
ФИ 2.5.4. 
ФИ 2.5.5. 
ФИ 2.6.1. 
ФИ 2.7.3 
ФИ 2.7.3. 
ФИ 3.5.2. 
ФИ 3.7.1. 
ФИ 3.7.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Атом 
- Модели атома 
- Протони, неутрони, 
електрони 
- Редни и масени број 
- Изотопи и изобари 
- Нуклеарне силе 
- Јонизација и 

Објасни структуру атома 
разуме шта представља редни, а 
шта масени број хемијског 
елемента 
разликује изотопе и изобаре 
наведе основе особине 
нуклеарних сила; 
опише појаву природне 

Облици: индивидуални, фронтални, 
рад у паровима, комбиновани  
Методе:Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани радови, 
демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листићи 
Активности ученика: одговара на 

Усмено, 
писмено. 

 
 
Компетенција 
за учење; 

Комуникација; 

Сарадња; 

ФИ 1.7.1. 
ФИ 1.7.2. 
ФИ 2.4.1. 
ФИ 2.4.3. 
ФИ 2.5.1. 
ФИ 2.5.3. 
ФИ 2.6.1. 
ФИ 2.7.3. 
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Елементи 
атомске и 
нуклеарне 
физике 

рекомбинација 
- Радиоактивност 
- Алфа, бета и гама зрачење 
- Језгро предак (родитељ) и 
потомак 
- Период полураспада 
- Заштита од радиоактивног 
зрачења 
- Вештачка радиоактивност 
- Нуклеарне реакције 
- Нуклеарна фисија и фузија 
- Нуклеарни реактори и 
енергија 
- Атомска и термонуклеарна 
бомба 

радиоактивности 
наведе врсте радиоактивног 
зрачења и њихове основне 
особине 
опише деловање радиоактивног 
зрачења на живи свет и разуме 
мере заштите 
опише појаву вештачке 
радиоактивности 
опише нуклеарну фисију и фузију 
наведе примере примене 
нуклеарне енергије и 
радиоактивних изотопа 
решава квалитативне, 
квантитативне и графичке 
задатке у области Елементи 
атомске и нуклеарне физике 

постављена питања, тумачи 
урађено, размењује искуства, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  даје упуства, 
демонстрира,  усмерава,  организуј
е, објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  моти
више,  помаже у раду,  вреднује, 

Решавање 
проблема; 

Рад са 
подацима и 
информацијама
; 

Одговоран 
однос према 
околини; 

Одговоран 
однос према 
здрављу. 

 

ФИ 3.5.1. 
ФИ 3.7.1. 
ФИ 3.7.2. 

Физика и 
савремени 
свет 

- Технолошка отркића 
- Мултидисциплинарно 
- Интердисциплинарно 
- Индустријска револуција 
- Нове технологије 

Препозна значај физике за развој 
других природних наука 
наведе допринос физике развоју 
савремене медицине 
уочи улогу физике у развоју 
људског друштва кроз историју и 
њеног значаја за технолошке 
промене. 

Облици: индивидуални, фронтални, 
рад у паровима,комбиновани  
Методе: Вербалне методе,  рад на 
тексту, писани радови 
демонстративне  
Средства: Уџбеник, збирка,наставни 
листићи 
Активности ученика: одговара на 
постављена питања, тумачи 
урађено, размењује искуства, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
употребљава, показује, помаже, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, разговар 
Активности наставника: 
Подучава, помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  даје упуства, 

 

Компетенција 
за учење 
 
Сарадња 
 
Комуникација 
 
Одговоран 
однос према 
околини 
 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву  
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демонстрира,  усмерава,  организуј
е, објашњава,   бира 
вежбу,  подржава,   подстиче,  моти
више,  помаже у раду,  вреднује, 

Наставник: Александар Војиновић 

4.8. Математика 

Разред: Осми 
Недељни и годишњи фонд часова: 4 часа недељно и 136 часова годишње 
Циљ: Циљ учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, 
позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 
решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметн
е компетенције 

Станд. 
Постигн. 

 
 
СЛИЧНОСТ 
 
 
 
 
 
 
ТАЧКА, ПРАВА 
И РАВАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пропорционалне 
величине. 
Талесова теорема. 
Сличност 
троуглова. 
Примене 
сличности. 
 
 
Однос тачке и 
праве, тачке и 
равни. Односи 
правих; 
мимоилазне 
праве. Односи 
праве и равни, 
нормала на раван, 
растојање тачке 
од равни. Односи 
две равни. 
Ортогонална 

-примени Талесову 
теорему у 
геометријским 
задацима и реалном 
контексту; 
 – примени сличност 
троуглова у 
геометријским 
задацима и реалном 
контексту; 
 – анализира односе 
тачака, правих и 
равни у простору и 
запише те односе 
математичким 
писмом;  
– представља 
цртежом односе 
геометријских 
објеката у равни и 
простору и користи 

Сличност –Користећи се примерима из 
природе и свакодневног живота, 
ученицима објаснити појам размере. 
Посебну пажњу посветити конструктивној 
подели дужи на једнаке делове. 
Сличност фигура показати на разним 
примерима из свакодневног живота. 
Дефиницију сличности троуглова и појам 
коефицијента сличности увести 
природно, разматрањем разних 
ситуација (када је реч о сличним 
троугловима и онима који то нису). За 
извођење тврђења о пропорционалности 
страница сличних троуглова (и обратне 
теореме), као и за формулацију ставова 
сличности искористити Талесову теорему. 
Увежбавања везана за сличност 
троуглова реализовати на примерима 
одређивања страница и углова сличних 
троуглова. Примену сличности троуглова 
реализовати на примерима из историје 

Саставни део процеса 
развоја математичких 
знања у свим фазама 
наставе је и праћење и 
процењивање степена 
остварености исхода, које 
треба да обезбеди што 
поузданије сагледавање 
развоја и напредовања 
ученика. Тај процес 
започети иницијалном 
проценом нивоа на коме 
се ученик налази. 
Прикупљање информација 
из различитих извора 
(свакодневна посматрања, 
активност на часу, 
учествовање у разговору и 
дискусији, самосталан рад, 
рад у групи, тестови) 
помаже наставнику да 

1. Компетенције 
за учење 
2.Естетичка 
компетенција 
3. Комуникација 
4. Одговоран 
однос према 
околини 
5. Рад с 
подацима и 
информацијама 
6. Решавање 
проблема 
7. Сарадња 
8. Дигитална 
компетенција 
9. Одговоран 
однос према 
здрављу 

Стандарди 
су 
објављени 
на сајту 
Завода за 
вреднова
ње 
квалитета 
образовањ
а и 
васпитања
. 
Национал
ни 
просветни 
савет 
донео је, 
19. 05. 
2009. 
године, 
Одлуку о 
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ЛИНЕАРНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ 
С ЈЕДНОМ 
НЕПОЗНАТОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЗМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПИРАМИДА 
 
 
 

пројекција на 
раван (тачке, дужи 
и праве). Угао 
између праве и 
равни. Полиедар 
 
Линеарна 
једначина. 
Решавање 
линеарних 
једначина с 
једном 
непознатом. 
Линеарна 
неједначина. 
Решавање 
линеарних 
неједначина с 
једном 
непознатом. 
Примена у 
реалним 
ситуацијама. 
 
Призма: појам, 
врсте, елементи. 
Мрежа праве 
призме. Површина 
праве призме. 
Запремина праве 
призме 
 
 
Пирамида; појам, 
врсте, елементи. 
Мрежа пирамиде. 
Површина 

их приликом 
решавања задатака; 
 – уочи правоугли 
троугао у простору и 
примени 
Питагорину теорему 
у геометријским 
задацима и реалном 
контексту; 
 – реши линеарну 
једначину, 
неједначину и 
систем линеарних 
једначина са две 
непознате; 
 – реши реалне 
проблеме користећи 
линеарну једначину, 
неједначину или 
систем линеарних 
једначина са две 
непознате; 
 – израчуна 
површину и 
запремину праве 
призме и 
четворостране 
пирамиде (основа 
правоугаоник), 
правилне тростране 
и шестостране 
пирамиде; 
 – израчуна 
површину и 
запремину ваљка, 
купе и лопте; 
 – примени обрасце 

математике (легенда о томе како је Талес 
измерио висину Кеопсове пирамиде), 
практичним примерима примене 
(мерење широке реке без преласка на 
другу обалу, мерење висине брда ...) и 
примени сличности на правоугли троугао 
(доказ Питагорине теореме, релација 
између висине правоуглог троугла и 
одсечака на хипотенузи ...).  
 Линеарне једначине и неједначине с 
једном непознатом – Ученици су се, у 
претходним разредима, упознали са 
решавањем једноставних линеарних 
једначина и неједначина. На самом 
почетку, једначине и неједначине су 
решавали користећи везе међу 
операцијама (уочавањем непознатог 
сабирка, чиниоца, умањеника, 
умањиоца, дељеника или делиоца), а 
касније користећи методу теразија. Ова 
претходна знања представљају темељ за 
коришћење еквивалентних 
трансформација при решавању једначина 
и неједначина. На конкретним 
примерима показати да линеарна 
једначина ax = b: – у случају да је a ¹ 0 и b Î 
R има јединствено решење, – у случају да 
је a = 0 и b ¹ 0 нема решења (скуп решења 
једначине је празан) и – у случају да је a = 
0 и b = 0 има бесконачно много решења 
(сваки реалан број је решење).  
Призма и пирамида – Да би ученици што 
лакше упознали геометријска тела – 
призму и пирамиду, њихове елементе, 
уочавали дијагоналне пресеке и научили 
да израчунавају површинe и запреминe 
ових тела, треба користити њихове 

сагледа постигнућа (развој 
и напредовање) ученика и 
степен остварености 
исхода. Свака активност је 
добра прилика за процену 
напредовања и давање 
повратне информације, а 
важно је ученике 
оспособљавати и 
охрабривати да процењују 
сопствени напредак у 
учењу 

усвајању 
Образовни
х 
стандарда 
за крај 
обавезног 
образовањ
а (број: 
5/2010-4 ). 
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ЛИНЕАРНА 
ФУНКЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СИСТЕМИ 
ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА С 
ДВЕ 
НЕПОЗНАТЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пирамиде. 
Запремина 
пирамиде. 
 
Линеарна 
функција (y = kx + 
n). График 
линеарне 
функције; нула и 
знак функције, 
монотоност. 
Имплицитни 
облик задавања 
линеарне 
функције. Цртање 
и читање графика 
линеарних 
функција. 
 
Појам линеарне 
једначине с две 
непознате. Појам 
система од две 
линеарне 
једначине с две 
непознате. 
Решавање система 
методом замене и 
методом 
супротних 
коефицијената; 
графичка 
интерпретација 
система. Примена 
у реалним 
ситуацијама. 
 

за површину и 
запремину тела у 
реалним 
ситуацијама; 
 – нацрта и 
анализира график 
линеарне функције; 
 – учествује у избору 
истраживачког 
пројекта и начина 
рада. 

моделе, мреже, скице и слике. 
Предвиђено је израчунавање површине и 
запремине следећих тела: праве 
тростране и четворостране призме, 
правилне шестостране призме, 
четворостране пирамиде (основа 
правоугаоник), правилне тростране и 
шестостране пирамиде. Приликом 
решавања задатака инсистирати на што 
прецизнијем цртању скице геометријског 
тела, водећи рачуна о цртању видљивих 
ивица пуном линијом и невидљивих 
испрекиданом линијом. Извођење 
формуле за запремину призме везивати 
за прихваћену формулу за запремину 
квадра. Рачунати површине и запремине 
помоћу основних елемената и зависних 
елемената (бочне висине, полупречника 
описаног или уписаног круга, дијагонала 
...). Приликом израде задатака треба 
полазити од општих формула (за призму: 
P = 2B + M и V = BH, за пирамиду: P = B + 
M и V = BH) и анализирањем конкретног 
случаја решавати задатак. Посебно 
размотрити примере једнакоивичних 
тела. Линеарна функција – Најпре 
поновити појам функције директне 
пропорционалности и њеног 
приказивања у координатном систему 
који је обрађиван у седмом разреду. 
Увести затим појам линеарне функције 
једне реалне променљиве (y = kx + n), не 
помињући општи појам функције. 
Показати да је график те функције права, 
уз посебно разматрање случајева k = 0, k 
> 0, k < 0, као и n = 0, n > 0, n < 0. Увести 
појмове: нула функције, знак функције, 
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ВАЉАК, КУПА 
И ЛОПТА 

Ваљак и његови 
елементи. Мрежа 
ваљка. Површина 
и запремина 
правог ваљка. 
Купа и њени 
елементи. Мрежа 
купе. Површина и 
запремина праве 
купе. Појам лопте 
и сфере. Пресеци 
лопте (сфере) и 
равни. Површина 
и запремина 
лопте. 

растућа и опадајућа функција и објаснити 
како се они илуструју на графику и како 
зависе од вредности коефицијената k и n. 
Системи линеарних једначина с две 
непознате – Ученици треба да се упознају 
са линеарном једначином с две 
непознате облика ax + by = c, да разумеју 
да је график ове једначине (када је бар 
један од бројева а или b различит од 
нуле) права и да умеју да нацртају тај 
график. Уводи се и појам система две 
линеарне једначине с две непознате, као 
и појам решења система као уређеног 
пара бројева. Системе линеарних 
једначина решавати методама замене и 
супротних коефицијената.  

Наставник: Јелена Шкундрић 

4.9. Биологија 

Разред:ОСМИ 
Недељни и годишњи фонд часова:2 часа/ 68 часова 

Циљ:учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, развије одговоран однос 
према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметн
е компетенције Стандарди 

постигнућа 

ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ 
КАО 
ОСНОВА 
ЖИВОТА 
 
 
 

Улога и значај 
појединих ћелијских 
органела у 
метаболизму 
ћелије: једро, 
ендоплазмични 
ретикулум, 
рибозоми, 
хлоропласти, 

– повеже грађу 
ћелијских органела са 
њиховом улогом у 
метаболизму ћелије; 
– повеже однос 
површине и запремине 
ћелије и тела са 
начином 
обављања основних 

-Tреба нагласити да сe oсoбинe живoг нaлaзe у 
структури – ћeлиjи и дa je нa Зeмљи живoт 
успoстaвљeн тoкoм eвoлуциje ћeлиja. Кроз 
обраду улога и значаја појединих ћелијских 
органела у метаболизму ћелије (једро, 
ендоплазмични ретикулум, рибозоми, 
хлоропласти, центриоле, лизозоми) треба 
увeсти пojмoвe кojи ћe повeзaти ћелијску 
грађу и функциjу. У том смислу треба 

• Иницијално 
тестирање 
• Формативно, 
свакодневно 
оцењивање усмених 
одговора ученика  
• Самоевалуација и 
евалуација на крају 
месеца и током 

Компетенција 
за учење 
 
 Рад са 
подацима и 
информацијама 
 
 Комуникација 
 

https://ceo
.edu.rs/wp-
content/up
loads/obra
zovni_stan
dardi/kraj_
obaveznog
_obrazovan
ja/Biologija



219 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

центриоле, 
лизозоми. 
Матичне ћелије − 
ћелије 
програмиране за 
различите функције. 
Принцип 
економичности 
грађе и функције 
живих бића 
Улога и значај 
ензима. 
Ендокрини систем и 
хуморална 
регулација. 
Регулаторна улога 
хормона биљака и 
животиња. 
Надражљивост, 
проводљивост, 
контрактилност. 
Чулно-нервни 
систем животиња. 
Рефлексни лук. 
Поремећаји 
функције 
ендокриног 
система, нервног 
система и чула. 
Неуротрансмитери, 
нервни импулси, 
драж, надражај. 
Хомеостаза − 
принцип повратне 
спреге. 
Фотосинтеза. 
Ћелијско дисање. 

животних функција; 
– идентификује 
регулаторне 
механизме у 
одржавању 
хомеостазе; 
– илуструје примерима 
везу између 
физиолошких одговора 
живих 
бића и промена у 
спољашњој средини; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поменути да поједине ћелије имају одређену 
грађу из које произилази њихова специфична 
функција (нпр. надражљивост, проводљивост, 
контрактилност),док друге могу бити 
програмиране за диференцијацију у више 
праваца, односно обављање различитих 
функција (пример матичних елија).Активности 
за достизање исхода повеже однос површине 
и запремине ћелије и тела са начином 
обављања основних животних функција треба 
усмерити тако да ученици разумеју да се 
усложњавањем унутрашње грађе стичу услови 
за појаву нових карактеристика ћелије (и 
организма) при чему се повећањем активне 
површине преко које се обавља одређена 
функција, на свим нивоима организације, 
успоставља принцип економичности – 
оптимално искоришћавање ограничене 
запремине ћелије/организма, повећањем 
унутрашње или спољашње површине. На тај 
начин се остварује боља енергетска 
ефикасност, на ћелијском и на нивоу 
организма, и обезбеђује континуитет 
(одрживост) животних функција. То се може 
приказати на различитим примерима: 
интрамем-брански систем у ћелији, набори 
мембране унутар митохондрија, цревне 
ресице, алвеоле у плућима, шкржни листићи, 
набори (вијуге) мозга итд. Садржаји се могу 
обрадити кроз истраживачки рад ученика о 
томе како се долази до матичних ћелија, како 
се чувају, на који начин их користимо у 
медицини итд, кроз разговор са стручњаком 
(лекар, генетичар) о матичним ћелијама. 
Активности за достизање исхода идентификује 
регулаторне механизме у одржавању 
хомеостазе и илуструје примерима везу 

појединих часова  
• Домаћи задатак  
• лабораторијске 
вежбе  
• проблемски 
задаци • Писана 
провера - − 
објективни тестови 
са допуњавањем 
кратких одговора − 
задаци са 
означавањем − 
задаци вишеструког 
избора − спаривање 
појмова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву  
 
Естетичка 
компетенција 
 
 Решавање 
проблема  
 
Сарадња  
 
Дигитална 
компетенција 
Одговоран 
однос према 
околини  
 
Одговоран 
однос према 
здрављу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.pdf 
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ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспирација. 
Температурна 
регулација. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резултати 
стандардних 
лабораторијских 
анализа крви и 
урина. 
Биолошки смисао 
адолесценције 
(родни и полни 
идентитет у 
контексту 
хормонске 
активности и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– oдговорно се односи 
према свом здрављу; 
– изрази критички став 
према медијским 
садржајима који се 
баве 
здравим стиловима 
живота; 
– повеже промене 
настале у пубертету са 
деловањем хормона; 
– идентификује 

између физиолошких одговора живих бића и 
промена у спољашњој средини, треба 
усмерити тако да ученик разуме да 
ћелија/организам најбоље функционише у 
одређеним условима и да сви орга- 
низми поседују механизме који одржавају свој 
унутрашњи састав. у одређеним границама, 
које омогућавају њихово преживљавање. 
Посебно је важан принцип примања и преноса 
информација и реаговања на надражаје. 
Потребно је нагласити да су то повезани и 
регулисани процеси, односно да процеси који 
се одвијају у појединим деловима тела могу 
да регулишу активности у другим органима и 
ткивима и утичу на целокупно функционисање 
организма. Tребало би да ученици 
различитим примерима илуструју везу између 
физиолошких адаптацијa живихбића и 
промена у спољашњој средини. Садржаји се 
могу обрадити кроз низ кратки вежби/ 
демонстрација рефлекса (рефлекси 
ока,рефлекс хватања лењира, пателарни 
рефлекс...), варљивост чула(прецизност чула 
додира, оптичке варке итд.). 
 
-Важно је указати на путеве преношења 
болести, превенцију и значај редовних 
контрола. Ученик треба да развије одговоран 
однос према сопственом здрављу, здрављу 
људи из своје околине и да поступа према 
упутствима лекара. Када знају путеве 
преношења изазивача болести, требало би да 
ученици науче и како се треба понашати у 
присуству оболелих од различитих болести, 
али и да развију толерантан однос према 
оболелима. На пример, особу оболелу од сиде 
не треба да игноришу, нити дискриминишу на 
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индивидуалне 
генетичке 
варијабилности). 
Заштита од полно 
преносивих болести 
контрацепција. 
Одговорност за 
сопствено здравље. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поремећаје у раду 
органа и система 
органа 
изазваних нездравим 
начином живота; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

било који начин, а то ће моћи када науче да 
руковање, загрљај, разговор нису начини како 
се ова болест преноси. Процена ставова из 
домена одговорног односа према здрављу 
може се радити кроз чек-листу. Здравље треба 
обрадити и примере различитих утицаја на 
функције ендокриног система, нервног 
система и чула изазваних различитим 
спољашњим и унутрашњимфакторима 
(узроцима), као и могућност враћања 
организма у уравнотежено стање након 
одређених поремећаја. Могу се користити 
примери који су блиски за разумевање 
ученицима овог узраста, као што је слабљење 
слуха услед слушања прегласне музике, 
коришћења слушалица, коришћења мобилних 
телефона, играња компјутерских игрица итд. 
Ученике треба мотивисати да изразе критички 
став у погледу домена и мере штетности 
појединих утицаја. Разумевање резултата 
стандардних лабораторијских анализа крви и 
урина се може обрадити кроз вежбу, при чему 
пажњу треба обратити само на вредности које 
се односе на еритроците, хемоглобин, гвожђе, 
леукоците (без леукоцитне формуле), ниво 
шећера, а код резултата урина на замућеност, 
присуство бактерија и ћелија крви. Циљ вежбе 
није тумачење, анализирање и 
интерпретација лабораторијских анализа, јер 
то раде лекари, већ је потребно да ученик уме 
да прочита табелу и разуме да вредности 
треба да буду у опсегу референтних. Током 
вежбе се могу анализирати унапред 
припремљени (симулирани) подаци од стране 
наставника, а не реални резултати конкретних 
особа (ученика или одраслих). 
Посебну пажњу треба посветити 
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репродуктивном здрављу. Контрацепцију 
обрадити и у смислу спречавања преране 
трудноће и полно преносивих болести. 
Кроз активности за достизање исхода изрази 
критички став према медијским садржајима 
који се баве здравим стиловима живота, код 
ученика треба развијати критички став према 
садржајима који се могу наћи на интернету и 
другим изворима информисања (часописима, 
ТВ емисијама...). У питању су садржаји који се 
односе нпр. на дијете, биолошки активне 
супстанце и адитиве, али и друге теме од 
значаја за здраве стилове живота. Ученици 
могу дапроналазе примере медијских 
садржаја који ће се анализирати на часу. 
Анализу је могуће урадити и у виду дебате са 
темама: постоје ли инстант-дијете, „чаробне 
биљке“ које лече најразноврсније болести, 
„топе килограме“, продужавају младост и 
слично. 
Активности за достизање исхода: 
идентификује поремећаје у раду органа и 
система органа изазваних нездравим начином 
живота треба да обухвате истраживања 
видова нездравог начина живота, као што су 
начин исхране, физичка активност, употреба 
психоактивних супстанци (укључујући и лекове 
– таблетоманија). Посебну пажњу треба 
посветити злоупотреби стероида и других 
супстанци за нпр. повећање мишићне масе и 
снаге због последица на стање организма и на 
понашање. Резултате истраживања треба 
повезивати са деловањем на системе органа и 
приказивати их јавности (нпр. на нивоу 
одељења или школе) у различитим облицима 
(нпр. пано који ће пропагирати здраве стилове 
живота, или са декларацијама производа које 
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ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСН
ОСТ 
ЖИВОТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
„Календар живота“, 
еволуција 
различитих група 
организама кроз 
геолошка доба и 
велика изумирања. 
Значај алги 
(цијанобактерија) и 
биљака за 
продукцију О2 
и 
озонског омотача, 
као заштита од УВ 
зрака, и услов за 
развој 
осталих живих бића. 
Строматолити. 
Излазак из воде на 
копно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
– доведе у везу 
промене животних 
услова са еволуцијом 
живота 
на планети; 
– истражи давно 
нестале екосистеме; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свакодневно користе уз коментарисање улоге 
и штетности појединих адитива исхрани и 
слично). 
 
 
-Активности за достизање исхода доведе у 
везу промене животних услова са еволуцијом 
живота на планети треба усмерити на 
повезивање стечених еколошких знања са 
историјом планете Земље, тј. начинима којима 
се она мењала (тектонске промене, 
промене климе, састав атмосфере, влажност, 
температура, итд). 
Податке о геофизичким процесима треба 
пропратити описом развоја живог света кроз 
геолошка доба. За именовање геолошких 
доба треба користити стручне називе 
прекамбријум, палеозоик, мезозоик и 
кенозоик. Могу се поменути и краћи периоди 
који су познати ученицима као што су перм, 
карбон, тријас, јура, креда, али се не 
препоручује да ти називи буду део кључних 
појмова. 
Стечена знања о постанку живог света треба 
повезати са продукцијом кисеоника и 
настанком озонског омотача, као условима за 
еволуцију већине врста живих бића. Посебну 
пажњу треба посветити настанку нових група 
живих бића и повезати их са њиховим 
положајем на Дрвету живота, што представља 
и део активности задостизање исхода истражи 
давно нестале екосистеме. Већину активности 
за достизање поменутог исхода је могуће 
реализовати кроз пројектне задатке у којима 
ће ученици истраживати и представљати 
(презентацијом, плакатом) нестале шуме 
карбона, мора камбријума, итд, уз адекватну 
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НАСЛЕЂИВ
АЊЕ И 
ЕВОЛУЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Улуткавање и 
пресвлачење 
инсеката. Пубертет 
и адолесцеција 
човека. Цветање, 
плодоношење и 
сазревање плодова 
биљака. 
Теорија еволуције. 
Постанак нових 
врста кроз 
еволуционе 
процесе. 
Еволуција човека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– повеже промене које 
се догађају организму 
током животног 
циклуса са 
активностима гена; 
– повеже промене 
наследног материјала 
са настанком нових 
врста 
путем природне 
селекције; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

употребу еколошких појмова попут 
еколошких фактора и адаптација. 
 
Активности за достизање исхода повеже 
промене које се догађају организму током 
животног циклуса са активностима 
гена,обухватају истраживање и описивање 
промена током животног циклуса различитих 
врста биљака и животиња (од зигота, преко 
деоба ћелија и формирања органа, а затим 
улазак у репродуктивну фазу, старење и смрт). 
На пример, могу се истражити и представити 
животињске врсте са потпуним преображајем 
(метаморфозом),које пролазе кроз фазе ларве 
и лутке пре адултног периода (бројни 
инсекти), као и они са непотпуним 
преображајем (одсуство стадијума лутке код 
инсеката); развиће преко ларвеног стадијума 
код мекушаца, ракова, риба, водоземаца итд. 
Такође, треба нагласит да постоје и организми 
чије развиће нема очигледно препознатљиве 
фазе кроз промене целокупне грађе тела, али 
да и такво развиће подразумева раст, 
промене у пропорцијама делова тела и 
физиолошким процесима, као и развиће 
полних органа (нпр. човек). Морфолошке и 
физиолошке промене током животног циклуса 
треба повезати са хормонским променама 
(хормон раста, полни хормони, јувенилни 
хормон код инсеката, биљни хормони, итд). 
Развиће човека треба повезати са променама 
насталим у пубертету услед деловања 
хормона које се обрађују у области Човек и 
здравље.неопходно је подсетити ученике на 
знање о генима и молекулу ДНК (из седмог 
разреда). Током седмог разреда, ученицима 
су предочена правила наслеђивања 
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(трансмисије) генетичког материјала од 
родитеља на потомство. Сада је потребно 
објаснити другу улогу генетичког материјала – 
функцију гена у процесу развића особина 
организама. На овом узрасту не треба 
говорити о транскрипцији и транслацији, али 
је важно рећи да су производи гена протеини 
који остварују различите функције – ензими, 
структурни протеини (нпр. колаген, антитела, 
итд),хормони, итд. На примеру хормона може 
се објаснити улога гена.Током животног 
циклуса, у одређеним фазама се активирају 
гени за хормоне, који онда активирају друге 
гене за раст тела и развиће органа (нпр. 
јувенилни хормон код инсеката).ученицима 
присуство различитости између јединки у 
једној популацији. У циљу остваривања 
исхода повеже промене наследног материјала 
са настанком нових врста путем природне 
селекције, подсетити се појма популација и 
процеса селекције који су обрађени у 
претходним разредима. Процес специјације 
(настанка нових врста) најбоље је објаснити 
кроз алопатрички модел специјације 
(ученицима не треба уводити овај термин). 
Модел: једна велика популација бива 
подељена на две мање и прекине се 
могућност укрштања између јединки две 
популације; свака од популација се 
прилагођава, деловањем селекције, на услове 
средина у којима живе; такође, различите 
мутације се дешавају у свакој популацији 
(настају неки нови алели); због ових процеса, 
временом између две популације настају све 
веће разлике фенотипске и генетичке); током 
дужег времена, јединке две популације се 
толико разликују да више не могу да се 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

однос према 
околини  
 
Одговоран 
однос према 
здрављу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



226 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕ
МУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еволуција и развој 
екосистема. 
Концепт климакса. 
Циклуси кружења 
основних супстанци 
у природи (H2 
O, C, N) и 
 
њихова повезаност. 
Азотофиксација, 
микориза, 
симбиоза, 
симбионтски 
организми 
(лишајеви). 
Ограниченост 
ресурса (капацитет 
средине) и одрживи 
развој. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– установи узрочно-
последичну везу 
између губитaка врста 
у екосистему и 
негативних последица 
у преносу супстанце и 
енергије у мрежама 
исхране; 
– критички процени 
последице људских 
делатности у односу на 
расположиве ресурсе 
на Земљи; 
– повеже утицај 
еколошких чинилаца са 
распоредом 
карактеристичних врста 
које насељавају 
простор Србије; 

међусобно укрштају чак и уколико дођу у 
физички контакт; тада су то две нове врсте. 
Ово објашњење еволуције дао је Чарлс 
Дарвин и данас је потврђено у свим 
биолошким истраживањима. Ученицима је 
неопходно дати податке о Дарвиновој теорији 
еволуције и објашњењима која је он пружио. 
Објаснити да је он дао концепцију природне 
селекције и дивергенције популација, што 
води настанку новихврста. Такође, навести да 
је Дарвин закључио да је порекло живог света 
јединствено и да због тога сва жива бића деле 
заједничке 
особине – дисање, излучивање, метаболизам 
итд. Дарвинову кон- 
цепцију јединства живота повезати са 
моделом „дрво живота“. 
 
Процес еволуције, постанка врста и 
заједничког претка врста може се објаснити на 
примеру еволуције човека. Ученици могу 
на интернету да истражују приказе људских 
предака, почевши од одвајања наше 
еволуционе линије од последњег заједничког 
претка са шимпанзом (пре 7 милиона година). 
У заједничком раду могу направити 
еволуционо стабло људских предака. Важно је 
нагласити да је човек настао на афричком 
континенту, а да је затим мигрирао на друге 
континенте. На сваком од континената, 
људске популације су се прилагођавале 
другачијим срединским условима и због тога 
данас имамо различите особине које су 
карактеристичне за групе људи из различитих 
региона света (али увек наглашавати да је 
индивидуална варијабилност унутар људских 
група огромна). Јако је важно објаснити 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Иницијално 
тестирање 
• Формативно, 
свакодневно 
оцењивање усмених 
одговора ученика  
• Самоевалуација и 
евалуација на крају 
месеца и током 
појединих часова  
• Домаћи задатак  
• лабораторијске 
вежбе  
• проблемски 
задаци • Писана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компетенција 
за учење 
 
 Рад са 
подацима и 
информацијама 
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Нестанак врста и 
фактори 
угрожавања 
(H.I.P.P.O. концепт). 
Типични екосистеми 
Србије. 
Ретке и угрожене 
врсте Србије. 
Интродукције и 
реинтродукције и 
инвазивне врсте. 
Последице 
глобалних промена. 

– истражи присуство 
инвазивних врста у 
својој околини и 
вероватне путеве 
насељавања; 
– истражи разлоге 
губитка 
биодиверзитета на 
локалном подручју. 

ученицима да, у биолошком смислу,тј. у 
контексту генетичких разлика, не постоје расе 
људи, већ само континуирана варијабилност 
различитих људских карактеристика. 
-Акценат је на томе да у екосистемима постоји 
тежња ка усаглашавању производње и 
потрошње органске супстанце и ка 
производњи што веће количине органске 
супстанце у датим условима (биомаса, 
разноврсност). Потребно је увести концепт 
климакса екосистема у смислу да он 
представља, у датим околностима, равнотежу 
у преносу и кружењима енергије и супстанце у 
екосистему. Истовремено, треба увести и 
појам прироне сукцесије. Уколико се 
достигнути ступањ равнотеже (климакс 
екосистема) поремети, покреће се процес 
природне сукцесије који доводи до поновног 
успостављања нарушене равнотеже. Процес 
природне сукцесије може се пратити кроз 
серију заједница које се успостављају, од 
пионирске заједнице до климаксне заједнице 
екосистема. Процеси кружења и преноса 
супстанци (вода, угљеника и азота) и енергије 
у природиим екосистемима могу се 
представити мрежама исхране заједница 
карактеристичних екосистема за које се 
предлаже да обавезно садрже произвођаче, 
потрошаче и разлагаче. Циклуси кружења 
супстанци на исти начин се могу посматрати и 
у биосфери. да смањи свој отисак. 
Ученицима треба скренути пажњу да 
коришћење обновљивих извора енергије 
може имати и извесне негативне последице 
(ветропаркови, деривационе мини 
хидроелектране...). Једна од тема за дебату са 
ученицима може бити управо ова: добробит и 

провера - − 
објективни тестови 
са допуњавањем 
кратких одговора − 
задаци са 
означавањем − 
задаци вишеструког 
избора − спаривање 
појмова 
 

 Комуникација 
 
 Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву  
 
Естетичка 
компетенција 
 
 Решавање 
проблема  
 
Сарадња  
 
Дигитална 
компетенција 
Одговоран 
однос према 
околини  
 
Одговоран 
однос према 
здрављу 
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лоше стране употребе обновљивих извора 
енергије. Пожељно је указати да се 
непрекидно развијају нови, бољи технолошки 
процеси који смањују негативне ефекте. 
Активности за достизање исхода повеже 
утицај еколошких чинилаца са распоредом 
карактеристичних врста које насељавају 
простор Србије треба фокусирати на ретке 
врсте, угрожене врсте,ендемичне врсте, 
космополитске врсте. Кроз пројектне задатке 
ученици могу да истражују везу наведених 
врста и еколошких чиниоца који условљавају 
њихово присуство на задатим подручјима. 
Истраживање се може спровести на терену, 
ако постоје могућности, или претраживањем 
литературе, интернета... 
Пројектни задатак може бити израда „црвене 
књиге“ за локалне врсте са IUCN листе по 
H.I.P.P.O концепту. Наставник предлаже листу 
врста, а ученици одабирају једну и одређују 
факторе угрожавања и приказују резултате. 

Наставник:Наташа Стевовић 

4.10. Хемија 

Разред: 8 
Недељни и годишњифондчасова: 2, 68 

Циљ:Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, прибором 
и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу у наставку образовања, да развије 
способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

Називтеме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начиностваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметн
е компетенције Стандарди

постигнућа 
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1. Метал
и, 
оксид
и и 
хидро
ксиди 

2. Немет
али оксиди и 
киселине 

3. Соли 
4. Орган

ска једињења и 
њихова општа 
својства 

5. Угљов
одоници 

6. Орган
ска једињења 
са кисеоником 

7. Биоло
шки важна 
органска 
једињења 

8. Зашти
та животне 
средине 

 метали, 
неметали, 
оксиди, 
киселине, 
хидроксиди, 
соли, 
угљоводоници, 
адиција, 
супституција, 
полимери, 
алкохоли, 
карбоксилнекисе
лине, естри, 
масти и уља, 
угљенихидрати, 
протеини, 
загађујућесупста
нце, рециклажа, 
зеленахемија. 
 

Х8И1 – правилно рукује лабораторијским 
посуђем, прибором и супстанцама, и показује 
одговоран однос према здрављу и животној 
средини; 
Х8И2 – изведе експеримент према датом 
упутству, табеларно и графички прикаже 
податке, формулише објашњења и изведе 
закључке; 
Х8И3 – наведе заступљеност метала и неметала, 
неорганских и органских једињења у живој и 
неживој природи; 
Х8И4 – испита и опише физичка својства метала 
и неметала, и повеже их с њиховом практичном 
применом; 
Х8И5 – испита и опише хемијска својства метала 
и неметала, и објасни их на основу структуре 
атома и положаја елемената у Периодном 
систему; 
Х8И6 – напише формуле и именује оксиде, 
киселине, базе и соли; 
Х8И7 – испита, опише и објасни својства оксида, 
неорганских киселина, база и соли, препозна на 
основу формуле или назива представнике ових 
једињења у свакодневном животу и повеже 
њихова својства са практичном применом; 
Х8И8 – напише и тумачи једначине хемијских 
реакција метала и неметала; 
Х8И9 – разликује својства неорганских и 
органских супстанци и објашњава разлику на 
основу њихових структура; 
Х8И10 – препозна физичке и хемијске промене 
неорганских и органских супстанци у окружењу, 
и представи хемијске промене хемијским 
једначинама; 
Х8И11 – напише формуле и именује 
представнике класа органских једињења 
имајући у виду структурну изомерију; 

Oблици: фронтали, 
дијалошки, 
индивидуални, 
групни,рад у пару, 
Методе:дијалошка, 
метода рада на тесту, 
демонстративна, 
метода 
лабораторијског рада 
Средства:уџбеник, 
збирка, наставни 
листићи, лаб.прибор и 
посуђе, хемикалије 
Активности 
ученика:активно 
учествовање и 
праћење наставе,  
Активности 
наставника: наставник 
излаже, показује, 
објашњава, организује 
и усмерава процес 
учења, даје задужења 
ученицима  
 

посматрање, 
контролне 
вежбе, 
дневници рада 
ученика, 
самоевалуација, 
практичне 
вежбе, тестови, 
усмено 
испитивање. 
 
 

1. компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљивос
т и оријентација 
ка 
предузеништву 
8. рад са 
подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 

 
https://ceo.
edu.rs/wp-
content/upl
oads/obrazo
vni_standar
di/kraj_obav
eznog_obraz
ovanja/Hem
ija.pdf 
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Х8И12 – разликује органске супстанце са 
аспекта чиста супстанца и смеша, величина 
молекула, структура, порекло и то повезује са 
њиховом улогом и применом; 
Х8И13 – испита, опише и објасни физичка и 
хемијска својства представника класа органских 
једињења и повеже својства једињења са 
њиховом практичном применом; 
Х8И14 – објасни и хемијским једначинама 
представи хемијске промене карактеристичне 
за поједине класе органских једињења; 
Х7И15 – опише физичка својства: агрегатно 
стање и растворљивост масти и уља, угљених 
хидрата, протеина и растворљивост витамина; 
Х8И16 – опише основу структуре молекула који 
чине масти и уља, угљене хидрате и протеине; 
Х8И17 – објасни 
сапонификацијутриацилглицерола и 
хидрогенизацију незасићених 
триацилглицерола, наведе производе 
хидролизе дисахарида и полисахарида и опише 
услове под којима долази до денатурације 
протеина; 
Х8И18 – наведе улоге масти и уља, угљених 
хидрата, протеина и витамина у живим 
организмима и доведе их у везу са здрављем и 
здравом исхраном људи; 
Х8И19 – изведе стехиометријска израчунавања 
и израчуна масену процентну заступљености 
супстанци; 
Х8И20 – рукује супстанцама и комерцијалним 
производима у складу с ознакама опасности, 
упозорења и обавештења на амбалажи, 
придржава се правила о начину чувања 
производа и одлагању отпада; 
Х8И21 – наведе загађујуће супстанце ваздуха, 
воде и земљишта и опише њихов утицај на 
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животну средину; 
Х8И22 – критички процени последице људских 
активности које доводе до загађивања воде, 
земљишта и ваздуха; 
Х8И23 – објасни значај планирања и решавања 
проблема заштите животне средине. 

Наставник: Милица Мокић 

 

4.11. Техника и технологија 

Разред:Осми 
Недељни и годишњифондчасова: 2, 68 
Циљ:Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, 
животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа 
предузимљиво и иницијативно. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Станд. 
пост. 

ЖИВОТНО И 
РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кључни појмови 
садржаја: 
електротехника, 
електроника, 
мехатроника, 
роботика, 
предузимљивост 
и иницијатива. 

 

 

 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
– повеже развој машина и 
њихов допринос подизању 
квалитета живота и рада; 
– повеже ергономију са 
здрављем и конфором људи 
при употреби техничких 
средстава; 
– анализира да ли је коришћење 
одређене познате технике и 
технологије у складу са 
очувањем животне средине; 
– истражи могућности смањења 
трошкова енергије у 
домаћинству; 
– повеже занимања у области 

-практичним примерима 
користећи доступна наставна 
средства и мултимедије, са 
посебним акцентом на уштеду 
енергије 
-објашњењеменергетских разреда 
-анализирањем  могуће опасности 
које се могу десити приликом 
коришћења електричних апарата и 
уређаја и евентуалне последице у 
случају непридржавања упутстава 
за њихово коришћење 
-анализирањем  поступака 
деловања приликом струјног 
удара. 
- за избор наставка школовања и 
будућег занимања потребно је 

Провера остварености 
исхода за све области: 
 
Облици: 
Фронталнииндивидуални
, рад у паровима или 
групни рад 
Методе: Излагање, 
дијалог 
Средства: Свеска, 
уџбеник, 
приборзатехничкоцртање 
, рачунар 
 
Активностиученика: 
саставља, 
цртежомисказујезнање, 

1. компетенција 
за учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран 
однос према 
околини 
6. одговоран 
однос према 
здрављу 
7. 
предузимљивост 

/ 
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САОБРАЋАЈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 
 
 
 
 
 
РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОД
ЊА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производних техника и 
технологија са сопственим 
интересовањем; 
 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
– разликује врсте транспортних 
машина; 
– повеже подсистеме код 
возила друмског саобраћаја са 
њиховом улогом; 
– провери техничку исправност 
бицикла; 
– демонстрира поступке 
одржавања бицикла или 
мопеда; 
 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
– самостално црта скицом и 
техничким цртежом предмете 
користећи ортогонално и 
просторно приказивање; 
– објасни улогу основних 
компоненти рачунара, таблета, 
паметних телефона и осталих 
савремених ИКТ уређаја;  
– објасни улогу и значај 
вештачке интелигенције и 
примену у свакодневном 
животу; 
 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
– објасни систем производње, 
трансформације и преноса 
електричне енергије; 

навести ученицима значај 
занимања из области 
електротехнике са примерима из 
свог животног окружења.  
 
- ученици самостално, путем 
доступних извора знања, 
истражују  предности и недостатке 
возила на електрични и хибридни 
погон и упореде их са класичним 
возилима.  
-према могућностима и опреми 
искористити доступне уређаје 
(мобилне телефоне, таблете, 
рачунаре) и практично остварити 
међусобну комуникацију путем 
њих, користећи интернет сервисе 
да би ученицима приближили 
телекомуникациону технологију 
(електронску пошту,кратке поруке) 
или мобилне апликације (Viber, 
WhatsApp). 
 
-упознати ученике са основним 
симболима и ознакама које се 
користе у електричним шемама и 
оспособити их за њихово цртање.  
-користити једноставне шеме 
-демонстрирати рад електричних 
кола примереним узрасту и 
предзнањима ученика. 
-креирати вежбу у оквиру које 
ученици цртају електричну шему  
 
-упознати ученике са појмом 
електричне енергије 
-објаснити хидроелектране, 

тумачиурађено, 
размењујеискуства, 
изводивежбепремадобиј
енимзахтевима, 
тумачисвојарешења, 
открива, правимоделе, 
практично ради задатке 
 
Активностинаставника: 
разговара,  указује,  
уважаватруд, 
координира, наводи, 
вреднује формативно 
(процена знања током 
савладавања наставног 
програма  и стицања 
знања о 
међупредметним 
компетенцијама) и 
сумативно ( на крају 
целине), усмено, прати  
реализацију задатака, 
посматра, бележи, 
вреднује водећи рачуна о 
индивидуалности 
ученика 
 
 
Исходи су искази о томе 
шта ученици умеју да 
ураде на основу знања 
која су стекли учећи 
предмет Техника и 
технологија. 
Представљају опис 
интегрисаних знања, 
вештина, ставова и 

и оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са 
подацима и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
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КОНСТРУКТ
ОРСКО 
МОДЕЛОВА
ЊЕ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– анализира значај коришћења 
обновљивих извора електричне 
енергије; 
– разликује елементе кућне 
електричне инсталације;  
– повеже електрично и/или 
електронско коло према задатој 
шеми;  
– анализира карактеристике 
електричних машина и повезује 
их са њиховом употребом; 
– аргументује значај рециклаже 
електронских 
 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
-самостално/тимски истражује и 
осмишљава пројекат; 
– креира документацију 
– састави производ према 
осмишљеном решењу; 
– представи решење готовог 
производа/модела; 
– процењује свој рад и рад 
других и предлаже унапређење 
реализованог пројекта. 

термоелектране и нуклеарне 
електране, значај 
трансформисања електричне 
енергије у трансформаторским 
станицама, као и пренос 
електричне енергије од 
произвођача до потрошача. 
- део садржаја посветити 
обновљивим изворима 
електричне енергије.  
-анализирати значај и предности 
производње и коришћења 
обновљивих извора електричне 
енергија са аспекта заштите 
животне средине.  
-објаснити ученицима својства и 
примену елетроинсталационог 
материјала  
- објаснити ученицима, основна 
струјна кола кућне електричне 
инсталације  
-ученици у  свесци цртају шеме 
струјних кола. 
 
- научити  ученике да повезују 
садржаје како претходних разреда 
тако и осмог разреда 
- кроз практичан рад ученици 
примењују претходно стечена 
знања и вештине кроз 
моделовање електричних  
кола 
-у  оквиру пројекта могуће је 
израдити модел ветрењаче која 
користи обновљив извор енергије 

вредности ученика у пет 
наставних тема: животно 
и радно окружење, 
саобраћај, техничка и 
дигитална писменост, 
ресурси и производња и 
конструкторско 
моделовање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наставник: Вида Вујачић 
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4.12. Информатика и рачунарство 

Разред:8. 

Недељни и годишњи фонд часова: 1, 34 

Циљ:Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 
производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија 
брзо мења. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
 остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ИКТ / 
Информационо 
комуникацион
е технологије 
 
 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 
 
 
 
РАЧУНАРСТВО 
 
 
ПРОЈЕКТНИ  
ЗАДАТАК 

Програм за 
табеларне 
прорачуне, 
статистичке 
формуле и 
функције, 
визуелизација 
података, израда 
графикона, 
Табеле у облаку, 
отворени 
подаци, заштита 
личних 
подататка; 
Анализа низова 
података, 
статистичке 
анализе ниѕова 
података, 
визуелизација 
низова података 
 

Ученик ће бити у 
могућности:да унесе и мења 
податке у табели; 
разликује типове података у 
ћелијама табеле; 
 сортира и филтрира податке 
по задатом критеријуму; 
користи формуле за 
израчунавање статистика; 
графички представи податке 
на oдговарајући начин; 
примени основне функције 
форматирања табеле, сачува 
је у пдф формату;  наведе 
потенцијалне ризике дељења 
личних података путем 
интернета, поготову личних 
података деце; 
 повеже ризик на интернету и 
кршења права деце; објасни 
појам „отворени подаци”;  
 успостави везу између 
отварања података и 
стварања услова за развој 

Облици:фронтално, 
индивидуално (парови, 
групе) 

 

Методе:илустративне, 
демонстартивне, 
излагање, дијалог 

 

Средства:свеска, 
уџбеник, рачунар, 
пројектор, бела табла 

 

Активности 
ученика:Учествовање у 
разговору, 
препознавање, читање, 
објашњавање, усвајање 
нових знања, решавање 
задатака, записивање, 
слушање, постављање 
питања, одговарање, 

 
Континуирано и 
систематично праћење 
напредовања развоја 
ученика, увид у праћење 
различитих аспеката учења 
и развоја,подршка у 
оспособљавању ученика за 
самопроцену,  прецизнији 
увид у различите области 
постигнућа (јаке и слабе 
стране) ученика.  

 

Успостављање критеријума 
оцењивања, сарадња 
наставника са стручним 
сарадником, уз коришћење 
Блумове таксономије. 

 

Оцењивање базирано на 
практичним радовима и 
вежбањима. 

Међупредметне 
компетенције: 
 
1)компетенција за 
учење; 
2)одговорно учешће 
у демократском 
друштву; 
3)естетичка 
компетенција; 
4)комуникација; 
5)одговоран однос 
према околини; 
6)одговоран однос 
према здрављу; 
7)предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву; 
8)рад са подацима и 
информацијама; 
9)решавање 
проблема; 

/ 
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иновација и привредних 
грана за које су доступни 
отворени подаци;  
 унесе серију (низ) података; 
изврши једноставне анализе 
низа података (израчуна збир, 
просек, проценте, ...); 
 графички представи низове 
података (у облику линијског, 
стубичастог или секторског 
дијаграма); 
 унесе табеларне податке или 
их учита из локалних датотека 
и сними их; 
 изврши основне анализе и 
обраде табеларних података 
(по врстама и по колонама, 
сортирање, филтрирање, ...); 
 сарађује са осталим 
члановима групе у свим 
фазама пројектног задатка; 
сараднички осмисли и 
спроведе фазе пројектног 
задатка;  самовреднује своју 
улогу у оквиру пројектног 
задатка/тима; креира 
рачунарске програме који 
доприносе решавању 
пројектног задатка; 
 поставља резултат свог рада 
на Интернет ради дељења са 
другима уз помоћ наставника; 
 вреднује своју улогу у групи 
при изради пројектног 
задатка и активности за које је 
био задужен. 

размењивање знања и 
искуства, решавање 
задатака, провера датих 
одговора, допуњавање и 
кориговање  одговора, 
повезивање претходних 
са новим знањима, 
сумирање рада, 
извођење закључка. 

 

Активности 
наставника:Објашњавањ
е, демонстрација, 
читање, подстицање 
ученика на рад, 
задавање задатака, 
постављање питања, 
учествовање у разговору, 
записивање на табли, 
размењивање знања и 
искуства, одговарање на 
питања ученика, 
проверавање датих 
одговора, допуњавање и 
кориговање одговора, 
сумирање рада, 
извођење закључака, 
праћење рада ученика, 
оцењивање. 

 

Квизове, тестове знања и 
слично користити 
првенствено за увежбавање 
и утврђивање појмова и 
чињеничних знања, а мање 
за формирање коначних 
оцена.  

 

Комбиновање различитих 
начина оцењивања да би се 
сагледале слабе и јаке 
стране сваког свог ученика. 

 

Приликом сваког 
вредновања постигнућа 
потребно је ученику дати 
повратну информацију која 
помаже да разуме грешке и 
побољша свој резултат и 
учење.  

 

Потребно је да наставник 
резултате вредновања 
постигнућа својих ученика 
континуирано анализира и 
користи тако да промени 
део своје наставне праксе.  

10)сарадња; 
11)дигитална 
компетенција. 

 

   Наставник:Бранко Видовић 
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4.13. Физичко и здравствено васпитање 
Разред: VIII 
Недељни и годишњи фонд часова: 3 / 102 
Циљ:учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности,моторичке вештине и знања из области физичке и 
здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

– физичке 
способности, 
– моторичке 
вештине, спорт 
и спортске 
дисциплине 
– физичка и 
здравствена 
култура. 

физичко вежбање, 
рукомет,одбојка 
кошарка,фудбал-
игра, здравље, 
васпитање. 

Службенигласник РС – 
Просветнигласник,бр. 
6/07, 2/10, 7/10 – др. 
правилник, 3/11, 1/13, 
4/13, 11/16, 6/17, 
8/17, 9/17 i 12/18),), 

Облици:фронтални,индивидуал
ни, групни 
Методе:вербална,демострациј
а,приказивање,аудиовизуелна 
средства,коришћење цртежа 
Средства:лопте,струњаче, 
маркери,мернатрака 
Активностиученика:посматрањ
е,слушање,опонашањекретања 
Активностинаставника:презент
ује ,изводивежбу ,дајеупуства, 
организујеиндививуални и 
групни  рад 

Исходипомажунаставници
ма у праћењу, прикупљању 
и бележењу постигнућа 
ученика. Како ће у процесу 
вредновања искористити 
исходе наставник, само 
смишљава у односу на то 
који се начин праћења и 
проценењемучининајрацио
налнијим и најкориснијим. 
У процесу праћења и 
оцењивања пожељно је 
користити лични картон 
ученика 
У циљу сагледавања и 
анализирања ефеката 
наставе Физичког и 
здравственог васпитања, 
препоручује се да 
наставник подједнако, 
континуирано прати и 
вреднује: 
1. Активност и однос 
ученика према физичком и 
здравственом 
2. Приказ више комплекса 
усвојених 
општеприпремних 
вежби 

Закон о 
основамасистемаоб
разовања и 
васпитања( 
Сл.гласник РС, бр. 
88/2017 и 27/2018) 
Члан 12 
Закон о 
основномобразова
њу и васпитању (Сл. 
гласник РС, бр. 
55/2013 i 
101/2017)Члан 21а 

Сл. гласник 
РС, 
Просветнигл
асник 
бр.72/2009. 
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3. Достигнут ниво 
постигнућа моторичких 
знања, умења и навика 
4. Индивидуални напредак 
моторичких способности 

Наставник: Душан Кулић 

 

Б- изборни програми 

4.14. Верска настава 
Разред:  Oсми 
Годишњи фонд часова: 32 
 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће моћи да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
I УВОД 

Упознавање ученика са 
садржајем предмета, 
планом и програмом и 
начином реализације 
наставе Православног 
катихизиса; 
Установити каква су знања 
стекли и какве ставове 
усвојили ученици у 
претходном разреду 
школовања. 

сагледа садржаје којима ће се бавити 
настава Православног катихизиса у току 8. 
разреда основне школе; 
уочи какво је његово предзнање из 
градива Православног катихизиса 
обрађеног у претходном разреду 
школовања. 

Специфичности наставе 
Православног катихизиса 
у 8. разреду основне 
школе. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете 
(вероучитеља) и његових ученика. 
Катихета (вероучитељ) би требало стално 
да има науму да катихеза не постоји ради
гомилања информација („знања о вери“), 
већ као настојање да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и спроведу у живот 
кроз слободно учешће у богослужбеном 
животу Цркве. 
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II 
ХРИСТОС КАО ПРВИ 
МУЧЕНИК И 
ПОДВИЖНИК 

Омогућити ученицима 
основ за разумевање да је 
хришћански подвиг, без 
обзира на његове 
различите облике, 
саображавање Христовом 
начину живота и израз 
вере у Свету Тројицу; 
 
Упутити ученике на 
смисао подвига светих 
мученика. 

тумачи и разуме смисао подвига у светлу 
Христовог живота и страдања; 
 
објасни како се кроз подвижништво 
исповеда вера; 
 
наведе примере подвижништва кроз 
историју и у савремено доба; 
 
аргументовано објасни зашто је потребно 
да извор хришћанског подвига буде љубав 
према Богу, људима и природи; 
 
изабере свој начин подвига како би се 
уподобио Христу; 
 
разуме да је сваком подвижнику узор 
личност и живот Господа Исуса Христа. 

Христов живот и 
страдање; 
Хришћански подвиг као 
израз љубави према Богу 
и природи; 
Крштење као почетак 
подвижничког живота; 
Мучеништво као подвиг 
љубави према Богу. 

На почетку сваке наставне теме ученике 
би требало упознати са циљевима и 
исходима наставе, садржајима по 
темама, начином остваривања програма 
рада, као и са начином вредновања 
њиховог рада. 
 
 
Врсте наставе 
Настава се реализује кроз следеће облике
наставе: 
теоријска настава (30 часа) 
практична настава (2 часа) 
 
 
Место реализације наставе 
Теоријска настава се реализује у 
учионици; 
Практична настава се реализује у цркви- 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе 

III 
ЛИЧНОСТ – ЧОВЕК 
КАО ИКОНА И 
ПОДОБИЈЕ БОЖЈЕ 

Пружити ученицима 
неопходно знање да 
личност извире из 
заједнице слободе и 
љубави са другом 

разуме да човек није оно што мисли о 
себи, већ каквим се показује у односу 
према другим личностима; 
дубље доживљава појам личности у 

Човек као личност – 
икона Божја; 
Хришћанско схватање 
личности; 

 личношћу; 
 Омогућити ученицима 

основ за разумевање 
појма слободе као 
предуслова за личносни 

однос у љубави; 

 Подстицати ученике на 
размишљање о љубави у 
хришћанском контексту. 

свакодневним међуљудским односима; 

 увиди и објасни зашто се категорија 
личности односи на Бога и човека; 

 сагледа икону Божју у човеку управо у 
чињеници да је човек биће односа – 
личност; 

 препозна љубав и слободу у личном 

молитвеном односу према Богу који је 
Личност. 

 Јединственост и 
непоновљивост сваке 
личности; 

 Човек као биће заједнице и 
љубави. 

  Уводне часове требало би осмислити 
тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању 
ученика с циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и тако да 
наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из 
подручја Православног катихизиса, 

група располаже. 
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IV 

ПОДВИЖНИШТВО 
И ЛИТУРГИЈА 

 Пружити ученицима 
неопходно знање да је 
остварење заједнице са 
Богом у Христу циљ 
подвига; 

 Пружити ученицима 

основ за разумевање да 

је само кроз заједницу са 
Богом човеку дарована 

бесмртност; 

 Продубити знање 

ученика да нам 

Литургија показује како 
се свет спасава и како ће 

постојати у вечности, у 
Царству Божјем; 

 Упутити ученике на 

благодатно дејство Духа 

Светога у животима 
светих, којим они 

постају сведоци 
преображене и 

прослављене твари и 
новог нетрулежног 

живота; 

 Омогућити ученицима 

основ за разумевање да 

ће се Опште васкрсење 
мртвих и суд свету збити 
при Другом Христовом 
доласку. 

 наведе и аргументовано објасни шта је циљ 
човековог подвига; 

 
 увиди да човек може да задобије вечно 

постојање и превазиђе смртност кроз 
сједињење са Христом у Литургији; 

 
 схвати да светост не постоји изван Цркве; 

 
 препозна улогу Духа Светога у животима 

подвижника; 
 
 уочи неопходност личног учествовања у 

светој Литургији; 
 
 уочи да сваки човек има одговорност за 

лично спасење; 
 
 преприча, на основном нивоу, јеванђељска 

казивања, обрађена на часу, која се односе 
на Други долазак Христов и Опште 
васкрсење мртвих. 

 Циљ човековог подвига је 
остварење заједнице са Богом 
у Христу и превазилажење 
смрти; 

 Литургија као образац начина 
постојања човека; 

 Делатност Духа Светог и 
подвижништво у Цркви; 

 Опште васкрсење мртвих и 
суд свету. 

 Реализација програма требало би да се 
одвија у складу с принципима савремене 
активне наставе. У току реализације 
стављати нагласак више на доживљајно 
и формативно, а мање на сазнајно и 
информативно. 

 Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у 
погледу употребе разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава. 

 Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко 
дидактичка решења, наставник би 
требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења 
наставе – узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији ученика. 

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

 
 Настава је успешно реализована ако је 

ученик спреман да Цркву схвати као 
простор за остваривање своје личности 
кроз заједничарење са ближњима и 
Тројичним Богом који постаје извор и 
пуноћа његовог живота. 
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V 

ЛИТУРГИЈА И 
ЦАРСТВО БОЖЈЕ 

 Пружити ученицима 
неопходно знање о 
деловању Духа Светога у 
Цркви; 

 Продубити знања 
ученика о Цркви као 
заједници верних у 

Христу, сабраних Духом 
Светим; 

 Развијање свести 

ученика да је Литургија 
спона са будућим веком 

Царства Божјег; 

 Предочити ученицима 
улогу Цркве у свету; 

 Установити обим 
разумевања и квалитет 
знања стечених у току 
школске године из 
Православног 
катихизиса. 

 протумачи улогу Духа Светога у изградњи 
литургијске заједнице; 

 
 сагледа да се кроз Литургију учествује у 

животу будућег Царства Божјег; 
 
 препозна призив и благодатни подстицај 

Духа Светога за живот у заједници Цркве; 
 
 вреднује положај Цркве у свету и њену 

улогу у савременом друштву; 
 
 уочи у којој мери је напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса 8. 
разреда основне школе. 

 Дух Свети гради литургијску 
заједницу;

 Дух Свети доноси Царство 
Божје у историју;

 Однос Цркве и државе. 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 
остварености задатака и исхода наставе) 
наставник ће остварити на два начина: 

  процењивањем реакције ученика или 
прикупљањем коментара ученика путем 
анкетних евалуационих листића; 

  провером знања које ученици усвајају 
на часу и испитаивањем ставова; 

 
Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање ученика 
може се вршити кроз: 
 усмено испитивање; 
 писмено испитивање; 
 посматрање понашања ученика; 

 
Оквирни број часова по темама 

 Увод (1 час) 

 Христос као први мученик и подвижник 
(9 часова) 

 Личност – човек као икона и подобије 
Божје (11 часова) 

 Подвижништво и Литургија (6 часова) 
Литургија и Царство Божје (5 часова) 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА: 
Мидић, И., Православни катихизис за осмми разред основне школе, Београд 2012. Брија, Ј., Речник православне теологије, Београд 1999. 
Григорије Богослов, Празничне беседе, Требиње – Врњачка Бања 2001. Зизјулас, Ј., Догматске теме, Нови Сад 2001. 
Јанарас, Х., Азбучник вере, Нови Сад 2000. Кавасила, Н., О животу у Христу, Нови Сад 2002. 
Колумзина, С., Хероји истине Христове, Цетиње 1999. Мидић, И., Сећање на будућност, Пожаревац 2009. 
Пено, З., Катихизис. Основе православне вере, Никшић 2002. 
Поповић, Ј., Житија светих, друго фототипско издање, Ваљево 1981.-1989. Хопко, Т., Православна вера: 1. књига, Крагујевац 1991. 
Шмеман, А., За живот света, Београд 1999. 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Српски језик, Грађанско васпитање, Историја, Географија, Ликовна култура, Музичка култура 
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4.15. Грађанско васпитање 

Разред: 8 
Недељни и годишњи фонд часова: 1/34 
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва 
постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у заједници. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

ЉУДСКА 
ПРАВА 
 
ДЕМОКРАТ
СКО ДРУ- 
ШТВО 
 
ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕ- 
НОМ СВЕТУ 
 
ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИ- 
ЗАМ 

патриотизам, 
ксенофобија, 
интеркултурално
ст, медији, 
родна 
равноправност и 
родно засновано 
насиље 

– изрази осећај љубави и поноса 
према својој домовини на начин 
који никога не угрожава; 
– образложи зашто су понашања која 
се могу описати као ксенофобија, 
расизам, антисемитизам, 
антициганизам облици 
дискриминације и кршења људских 
права; 
– наведе примере повезаности 
различитих култура у једној 
заједници и образложи потребу 
интеркултуралног дијалога за 
квалитетан живот свих чланова те 
заједнице; 
– покаже интересовање за 
упознавање различитих култура; 
– наведе права која националне 
мањине у Србији по Уставу имају; 
– разликује појмове пол и род и 
препознаје родне стереотипе; 
– уочава у рекламама, филмовима, 
књигама, изрекама, стриповима 
и другим продуктима културе на који 
начин се преносе родни обрасци; 
– указује на примере родне 
равноправности и неравноправности 

Изборни програм Грађанско 
васпитање за осми разред 
организован је, као и претходни 
програми, по моделу спирале, 
што значи да су садржаји дати у 
исте четири области (Људска 
права, Демократско друштво, 
Процеси у савременом свету и 
Грађански активизам), али се 
они проширују и продубљују, а 
исходи се надограђују или се, 
ако је у питању вештина, даље 
развијају. По свом садржају ово 
је најзахтевнији програм, који 
се ослања на исходе у 
програмима Грађанског 
васпитања за претходне 
разреде, на исходе из програма 
обавезних предмета, као и на 
ваншколско искуство 
ученика који на крају основне 
школе имају све сложеније 
социјалне релације. 
У програму су наведени 
садржаји које наставник, као и у 
претходним разредима, може 
да допуњује, проширује и мења 

Чињеница да се 
програм описно 
оцењује не умањује 
потребу да се 
континуирано прати 
напредовање 
ученика у 
достизању 
исхода, посебно 
оних који су 
кумулативни и који 
се не наводе у 
програму за седми 
разред, већ су у 
претходним 
програмима, али се 
подразумева да се 
они и даље 
подржавају и 
развијају. Како се 
ближи крај 
основног 
образовања и 
другог циклуса у 
оквиру њега, 
потребно је што 
чешће повезивати 

1. компетенција за 
учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран однос 
према 
околини 
6. одговоран однос 
према 
здрављу 
7. предузимљивост 
и 
оријентација ка 
предузеништву 
8. рад са подацима 
и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 

Овај правилник 
ступа на снагу 
осмог дана од 
дана објављи- 
вања у 
„Службеном 
гласнику 
Републике 
Србије – 
Просветном 
гла- 
снику”, а 
примењује се 
почев од 
школске 
2020/2021. 
године. године 
На основу члана 
67. став 1. 
Закона о 
основама 
система обра- 
зовања и 
васпитања 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – 
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у ситуацијама из свакодневног 
живота; 
– дискутује о значају уважавања 
родне перспективе приликом 
доношења одлука значајних за једну 
заједницу; 
– наведе неколико привремених 
позитивних мера за постизање 
родне равноправности и аргументе 
за њихову примену; 
– препозна у понашању особе 
карактеристике насилника и жртве; 
– наведе могуће начине реаговања у 
ситуацији сусрета са насилником; 
– наведе основне функције медија и 
образложи зашто је важно да 
постоје кодекс новинара и кодекс 
деца и медији; 
– образложи значај слободе медија 
за развој демократије; 
– у медијима проналази примере 
предрасуда, стереотипа, 
дискриминације, нетолеранције по 
различитим основама и 
критички их анализира; 
– препозна механизме манипулације 
медија и утицај медија на 
сопствено мишљење и деловање; 
– проналази и користи информације 
из различитих извора, критички их 
разматра и вреднује; 
– препозна пример злоупотребе деце 
у медијима; 
– у дискусији показује вештину 
активног слушања, износи свој 
став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван 

према конкретним потребама и 
плану сопственог рада, али увек 
имајући у виду исходе које 
треба остварити. Они су тако 
дати да одговарају узрасту 
ученика, да буду мерљиви и 
проверљиви, односно да 
наставник, пратећи активности 
ученика, може лако да утврди 
да ли их они достижу и у којој 
мери.  
Између исхода постоји 
повезаност. Достизање једног 
исхода доприноси достизању 
других исхода.  
Посебност Грађанског 
васпитања је у томе што је оно 
део ширег концепта 
образовања за демократију и 
грађанско друштво и у том 
смислу је тесно повезано са 
обавезним предметима, 
ваннаставним активностима и 
уопште етосом школе.  
У процесу планирања наставе и 
учења наставник се, 
превасходно, руководи 
исходима које ученици треба да 
достигну. Приликом 
осмишљавања активности, како 
наставника тако и ученика, 
треба имати у виду да се свака 
од њих може вишеструко кори- 
стити.  
То значи да за такве исходе 
нису потребни посебни 
садржаји, активности и часови. 

све оно што је 
рађено. Највећи 
број ученика похађа 
Грађанско 
васпитање 
континуирано 
током циклуса, 
многи од њих и свих 
осам разреда и зато 
је важан процес 
интегрисања 
обрађиваних 
садржаја и провера 
остварености 
исхода. Кључни 
показатељи 
напредовања у 
овом изборном 
програму, из 
разреда у разред, су 
све правилнија 
употреба термина 
који се односе на 
демократске појаве 
и процесе, 
исказивање ставова 
аргументацијом, 
ненасилна 
комуникација, 
прихватање 
различитости, 
емпатија, све чешће 
испољавање 
иницијативе, већа 
сарадљивост. 

 
др. закон и 
10/19), 
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начин; 
– учествује у припреми, реализацији 
и евалуацији кратког филма, 
– учествује у избору садржаја и 
начина рада. 

Њихово остваривање одвија се 
постепено и спонтано са 
тенденцијом да ученици 
аутентично развијају пожељне 
облике понашања. 

Наставник: Предраг Хромиш 

4.16. Немачки језик 

Разред:8 
Недељни и годишњи фонд часова:2 пута недељно,годишње 70 часова. 

Циљ наставе и учења немачког језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења 
страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу. 

Назив теме Кључни појмови 
садржаја Исходи Начин 

остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

Fitness und 
Sport 
 
2.Unsere 
Feste 
 
3.Аustausch 
 
4.Berliner Luft 
 
5.Reisen am 
Rhein 

1.Fitness und Sport- 
Тражење/давање 
основних 
информација о себи и 
другима; описивање 
особа, појава, радњи, 
стања, збивања; 
изражавање 
извињења; 
описивање радњи у 
прошлости; 
описивање радњи у 
садашњости; 
Изразе и речи које се 
односе на тему;  
- Личне заменице 
- Упитне речи 
- Правилно и 

1. у неколико везаних исказа саопште 
информације о себи и другима 
- разумеју једноставније текстове који се 
односе на опис особа, појава, радњи, стања, 
збивања 
- опишу и упореде жива бића, предмете, 
места, појаве, радње, стања и збивања 
користећи једноставнија језичка средства 
- извине се користећи мање сложена језичка 
средства 
- разумеју једноставније текстове у којима се 
описују способности и умећа 
- опишу радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа 
- разумеју једноставније текстове у којима се 
описују искуства, догађаји и способности у 
садашњости 
- размене информације о искуствима, 

1.Наставник 
ученицима задаје 
за домаћи задатак 
да на интернету 
претраже 
информације о 
свом омиљеном 
спортисти,затим 
на часу наставник 
им помаже у 
преводу 
информација на 
немачки језик,који 
ученици пишу у 
свеску и од 
информација 
формирају кратак 
састав о 

1.Посматрање и 
праћење, усмена 
провера кроз 
играње улога у 
паровима, 
симулације у 
паровима, тестови 
вештина  и 
различите технике 
формативног 
оцењивања. 
 
1.Посматрање и 
праћење, усмена 
провера кроз 
играње улога у 
паровима, 
симулације у 

1. компетенција за 
учење 
2. одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
3. естетичка 
компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран однос 
према 
околини 
6. одговоран однос 
према 
здрављу 
7. предузимљивост 
и 
оријентација ка 

1.1.1.  1.1.2. 
1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 
1.1.9.  1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.15. 
1.1.17. 1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4.  1.3.1. 
1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 
2.1.3. 2.1.6. 2.1.8. 
2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 
2.1.18. 2.1.19. 
2.1.22. 2.1.23. 
2.1.24. 2.1.25. 
2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
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неправилно 
поређење придева 
- Садашње и прошло 
време 
- Одређени и 
неодређени члан 
- Придевска промена 
са чланом 
- Модални глаголи 
 
2.Unsere Feste- 
Описивање радњи у 
садашњости; 
описивање места, 
појава, радњи, стања 
и збивања; 
упућивање позива за 
учешће у заједничкој 
активности и 
реаговање на њих; 
изражавање 
мишљења;   
Изразе и речи које се 
односе на тему;  
 - Презент 
- Предлози за 
изражавање времена 
 - Именице 
- Упитне речи  
- Модални глаголи 
- Везници за 
изражавање узрока 
- Везници dass, w-, ob 
 
3.Austausch- 
Описивање места, 
појава, радњи, стања 

догађајима и способностима у прошлости 
размене информације о искуствима, 
догађајима и способностима у прошлости   
- разумеју једноставније текстове у којима се 
описују искуства, догађаји и способности у 
прошлости 
- размене информације о искуствима, 
догађајима и способностима у прошлости 
 
2.разумеју једноставне текстове у којима се 
описују радње и ситуације у садашњости 
- размене појединачне информације и/или 
некоико информација у низу које се односе 
на радње у садашњости  
- разумеју једноставније текстове који се 
односе на опис особа, појава, радњи, стања, 
збивања 
- опишу и упореде жива бића, предмете, 
места, појаве, радње, стања и збивања 
користећи једноставнија језичка средства 
- разумеју позиве на заједничке активности и 
одговоре на њих уз одговарајуће 
образложење 
- упуте позиве на заједничке активности 
користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе 
- затраже и пруже додатне информације у 
вези са позивима на заједничке активности 
- разумеју једноставније исказе којима се 
тражи мишљење и реагује на њих 
- изражавају мишљење, слагање/неслагање и 
дају кратко образложење 
 
3. - разумеју једноставније текстове који се 
односе на опис особа, појава, радњи, стања, 
збивања 
- опишу и упореде жива бића, предмете, 

омиљеном 
спортисти. 
 
2.Ученици на часу 
читају текстове о 
различитим 
културама и 
обичајима који се 
славе и 
обележавају у 
држава,затим 
ученици упоређују 
обичаје и говоре 
на часу о томе 
који обичаји и које 
културне 
манифестације су 
заступљене у 
нашој држави. 
 
 
3.Наставник 
ученицима на часу 
задаје занимљиву 
игру која се игра у 
паровима,један 
ученик треба да на 
немачком језики 
пита другог 
ученика,на 
пример где се у 
граду налази 
банка,како да је 
пронађем,други 
ученик треба да 
му помогне у 
томе. 

паровима, тестови 
вештина  и 
различите технике 
формативног 
оцењивања 
 
 
 
 
 
 
 
3.Посматрање и       
праћење, усмена 
провера кроз 
играње улога у 
паровима, 
симулације у 
паровима, тестови 
вештина  и 
различите технике 
формативног 
оцењивања 
 
 
 
4.Посматрање и       
праћење, усмена 
провера кроз 
играње улога у 
паровима, 
симулације у 
паровима, тестови 
вештина  и 
различите технике 
формативног 
оцењивања 

предузеништву 
8. рад са подацима 
и 
информацијама 
9. решавања 
проблема 
10. сарадња 
11. дигитална 
компетенција 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Грађанско 
васпитање, српски 
језик, енглески 
језик 
 
 
4. Грађанско 
васпитање, српски 
језик, математика, 
географија, 

2.3.2. 3.1.2. 3.1.3. 
3.1.6. 3.1.10. 
3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 
3.2.1. 3.2.2. 3.3.1. 
3.3.3. 3.3.5. 
 
 
2. 
1.1.1.  1.1.2. 
1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.  
1.1.12. 1.1.13. 
1.1.14. 1.1.19. 
1.1.20. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3.  
2.1.6. 2.1.12.  
2.1.15. 2.1.19. 
2.1.21. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4.  2.3.1.  
2.3.5.  3.1.2. 
3.1.3. 3.1.6. 
3.1.10. 3.1.14. 
3.1.18. 3.2.1. 
3.2.2. 3.2.3.  
3.3.1. 3.3.3. 3.3.5. 
 
 
3. 
1.1.1.  1.1.2. 
1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 
1.1.9.   1.1.11. 
1.1.12. 1.1.16.  
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и збивања; изношење 
предлога, савета; 
представљање себе и 
тражење/давање 
основних 
информација о себи и 
другима; исказивање 
просторних односа; 
упућивање позива за 
учешће у заједничкој 
активности и 
реаговање на њих 
Изразе и речи које се 
односе на тему 
- Именице 
- Личне заменице 
- Одређени и 
неодређени члан 
- Модални глаголи 
- Прилози за време, 
место, начин 
-Садашње и прошло 
време 
- Предлози за 
изражавање 
положаја и 
просторних односа 
- Упитне речи 
 
4.Berliner Luft 
Описивање места; 
описивање радњи у 
садашњости; 
исказивање упутстава 
за оријентацију у 
простору; 
изражавање 

места, појаве, радње, стања и збивања 
користећи једноставнија језичка средства 
- разумеју једноставније предлоге, савете  
- упуте предлоге, савете користећи 
ситуационо прикладне комуникационе 
моделе 
- разумеју једноставније текстове који се 
односе на представљање и тражење/давање 
информација личне природе 
- представе себе користећи једноставнија 
језичка средства 
- у неколико везаних исказа саопште 
информације о себи и другима 
- разумеју једноставнија питања која се 
односе на положај предмета у простору 
- затраже и разумеју обавештења о положају 
предмета у простору 
- разумеју позиве на заједничке активности и 
одговоре на њих уз одговарајуће 
образложење 
- упуте позиве на заједничке активности 
користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе 
- затраже и пруже додатне информације у 
вези са позивима на заједничке активности 
 
4. - разумеју једноставније текстове који се 
односе на опис места 
- опишу места користећи једноставнија 
језичка средства 
-  разумеју једноставне текстове у којима се 
описују радње и ситуације у садашњости 
- размене појединачне информације и/или 
неколико информација у низу које се односе 
на радње у садашњости  
- разумеју једноставнија питања која се 
односе на оријентацију у простору и правац 

 
 
4.Наставник 
ученицима задаје 
да на интернету 
претраже 
најпознатије 
градове 
Немачке.Када 
претраже градове 
треба да се 
поделе у групе и 
да ураде пано о 
градовима 
користећи што 
више слика и 
битних 
информација на 
немачком 
језику,наставник 
затим пано лепи у 
учионицу. 
 
 
5.Ученици уз 
помоћ наставника 
на часу пишу 
кратку писмену 
вежбу коју 
наставник 
вреднује са 
плусем,након пет 
плусева се уписује 
оцена 5 у 
дневник.Ученици 
пишу кратку 
писмену вежбу о 

 
5. Посматрање и       
праћење, усмена 
провера кроз 
играње улога у 
паровима, 
симулације у 
паровима, тестови 
вештина  и 
различите технике 
формативног 
оцењивања 
 

историја, музичко 
васпитање 
 
 
5. Грађанско 
васпитање, српски 
језик, географија, 
математика, 
информатика 

1.1.18. 1. 1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4.   1.3.2.  
2.1.1.  2.1.2. 
2.1.3.  2.1.7.  
2.1.12. 2.1.13.  
2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22.  
2.1.24. 2.1.25. 
2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.2. 2.3.3. 2.3.5.  
3.1.2. 3.1.3. 
3.1.10. 3.2.1. 
3.2.2. 3.2.3. 3.3.1. 
3.3.2. 3.3.3. 3.3.5. 
 
 
4. 
1.1.1.  1.1.2. 
1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.   
1.1.10. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.15. 
1.1.19. 1. 1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4.   1.3.2.  
2.1.1.  2.1.2. 
2.1.3.  2.1.6. 
2.1.8. 2.1.12. 
2.1.13.  2.1.14. 
2.1.15.  2.1.16. 
2.1.18.  2.1.19. 
2.1.20. 2.1.22. 
22.1.23. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 
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количине и цена; 
исказивање жеља 
- Изразе и речи које 
се односе на тему 
- Именице 
- Одређени и 
неодређенеи члан 
- Презент 
- Предлози за 
изражавање 
положаја и 
просторних односа 
- Прилози за 
изражавање 
просторних односа 
- Императив 
- Основни бројеви 
- Ich hätte gern / Ich 
möchte bitte... 
 
5.Welt und umwelt 
Исказивање жеља; 
изражавање 
допадања и 
недопадања; 
описивање радњи у 
садашњости; 
изношење предлога и 
савета; изражавање 
мишљења; 
Изразе и речи које се 
односе на тему 
- Ich möchte... 
- Презент 
- Реченице са weil 
- Реченице са wenn 
- Прилог deshalb  

кретања и одговори на њих 
- затраже и разумеју обавештења о 
оријентацији у простору и правцу кретања 
- опишу правац кретања једноставнијим 
везаним исказима 
- разумеју једноставније исказе који се 
односе на количину и цене 
- размене информације у вези са количином 
и ценама 
- разумеју уобичајене изразе у вези са 
жељама и реагују на њих 
- изразе жеље једноставнијим језичким 
средствима 
 
5. - разумеју једноставније текстове који се 
односе на опис места 
- опишу места користећи једноставнија 
језичка средства 
- разумеју једноставне текстове у којима се 
описују радње и ситуације у садашњости 
- размене појединачне информације и/или 
неколико информација у низу које се односе 
на радње у садашњости  
- разумеју једноставније исказе који се 
односе на  планове, намере и реагују на њих 
- размене једноставније исказе у вези са 
плановима, намерама 
- саопште шта они или неко други намерава  
- разумеју једноставније предлоге и савете 
- упуте предлоге и савете користећи 
ситуационо прикладне комуникационе 
моделе 
- затраже и пруже додатне информације у 
вези са предлозима и саветима 
- разумеју једноставније исказе који се 
односе на количину и цене 
- размене информације у вези са количином 

томе где би 
волели да 
путују,који град 
или државу би 
желели да посете 
и  из ког разлога. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.5. 2.3.6. 
3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 
3.1.10. 3.1.14. 
3.1.17. 3.1.19.  
3.1.20. 3.1.23. 
3.1.24. 3.2.1. 
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2.  
3.3.5. 3.3.6. 
 
 
5. 1.1.2. 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.7.   
1.1.10. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.15. 
1.1.19. 1. 1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4.   1.3.2.  
2.1.1.  2.1.2. 
2.1.3.  2.1.6. 
2.1.8. 2.1.12. 
2.1.13.  2.1.14. 
2.1.15.  2.1.16. 
2.1.18.  2.1.19. 
2.1.20. 2.1.22. 
22.1.23. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.5. 2.3.6. 
3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 
3.1.10. 3.1.14. 
3.1.17. 3.1.19.  
3.1.20. 3.1.23. 
3.1.24. 3.2.1. 
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
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- Модални глаголи 
- Sollte за давање 
савета 
- Реченице са dass 
 

и ценама 
- разумеју уобичајене изразе у вези са 
жељама и реагују на њих 
- изразе жеље једноставнијим језичким 
средствима- разумеју уобичајене изразе у 
вези са жељама и реагују на њих 
- изразе жеље једноставнијим језичким 
средствима 

3.3.1. 3.3.2.  
3.3.5. 3.3.6. 

Наставник:Бојана Блечић 

 

4.17. Матерњи језик са елемнтима националне културе- мађарски језик 

Разред:  7 

Недељни и годишњи фонд часова: 2/72 

Циљ:   предмета је да ученици продуктивно овладају мађарским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе 
културе народа који говори тим језиком и да их оспособи за међусобно споразумевање.Развијати  усмено и писмено  изражавање  на  мађарском 
језику; упознати  ученике са  правописом  мађарског  језика. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

 
IRODALMI  
ISMERETEK 
 
 
 
 
 
KOMMUNIKÁCIÓ 
 
 
 

nyelvi kultúra, 
irodalom, 
szövegértés, 
nyelvismeret, 
 és 
nyelvhelyesség 

-Разуме тему књижевног дела, 
препознаје главне ликове, уме 
да репродукује радњу 
- Може да одреди место радње 
- Поштује традицију  националне 
културе 
 
 
- Уме да тражи и  разуме  
једноставне информације 
- Разуме  информације које се 
чују у свакодневном животу 

Облици: 
фронтални,индивидуални,р
aд у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог),
илустративно-
демонстартивна, практичан 
рад и радионица, игровне 
активности 
Средства: 
слике,апликације,лутке,маск
е, 

Усмено одговарање 
-Активност на часу 
-Израда домаћих 
задатака 
-Вежбање 
-Практични радови 
-ПП презентације 

- компетенција за 
учење 
- одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
- естетичка 
компетенција 
- комуникација 
- одговоран однос 
према околини 
- рад са подацима и 
информацијама 
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SZÓFAJTAN 
 
 
 
 
 
OLVASÁS ÉS 
SZÖVEGÉRTÉS 
 
 
HELYESÍRÁS 
 
 
 
SZÓKÉSZLET 
 
 

- Правилно користи  облике  
поздрављања 
- Учествује  у  драматизацијама 
 
- Препознаје и именује  врсте  
речи 
- Препознаје и у пракси  
примењује  главне делове  
реченице 
- Препознаје  врсте  реченица 
 
 
- Разуме  текст након читања 
 
 
- Уме да препише краће  
текстове 
- Уме да ствара краће текстове 
 
- Богати свој  речник 
- Правилно изговара гласове 
 
 

сликовнице,илустрације,ЦД 
Активности ученика: 
уочава, именује,чита, 
препознаје, открива, 
комуницира, разуме, 
упоређује, одговара на 
постављена питања, 
 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  пом
аже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  инспирише,  ра
зговара,  указује,  уважава 
труд, 
показује,  учествује,  подстич
е, мотивише,  помаже у 
раду, објашњава,  одабира 
садржај,  одабира 
методе,  одабира 
средства,  бира 
текстове,  коригује,  вреднуј
е, прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 

-решавања 
проблема 
- сарадња 
- дигитална 
компетенција 

Наставник:  Сузана Фрхер Виславски 

 

4.18. Матерњи језик са елемнтима националне културе- русински језик 

Разред: 8 
Недељни и годишњи фонд часова: 2 / 72 
Циљ наставе  и учења русинског језика са елементима националне културе  је постићи такав степен развоја комуникативних способности 
ученика да би он самостално примењивао вештине изговарања у стандардним и стручним комуникативним ситуацијама/ у складу са 
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тематским минимумом и у писаној форми/,неговао национални и културни идентитет ,етичко самопоштовање и упознавање ученика са  
елементима традиције,културе и обичаја Русина. 

Програм наставе и учења Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

.КЊИЖЕВНОСТ 
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
ПОЕЗИЈА 
1.Руска народна писня Кед голубица лєцела 
2.Тарас Шевченко Мнє шицко єдно 
3.Дюра Папаргаї Руснак 
4.Микола М.Кочиш Смутку нашому нє хуби причина 
5.Михал Ковач Нас бида вигнала 
6.Михал Ковач Я дуб червоточни 
ПРОЗА 
1.Гавриїл Костельник Цар над слунєчнїками 
2.Дюра Папаргаї Ровняцки соблазнї 
3.Владимир Кочиш Облаки майстра Василя 
4.Юлиян Тамаш О ровнїни 
Зоз прешлосци Руснацох. 
Присельованє до Бачки. 
Приманє християнства. 
Назва Руснак-Руснаци. 
Повстаня Руснацох и других народох. 
Ужгород,ужгородски замок. 
Валал музей. 
Обичаї. 
Свадзба и питанки. 
Обичай пред свадзбу. 
Обичай после свадзби. 
О250.рокох 
Характеристики руского язика. 
ДОМАШНЯ ЛЕКТИРА 
1.Руски народни приповедки –вибор 
2.Робота Владимира Гнатюка 
3.На крижних драгох-Антолоґия краткей прози-вибор 
Обробок вибраних и пред ложених прикладох з 

КЊИЖЕВНОСТ 
- у песми издвојити и објаснити песничке 
слике 
- разумети поруку дела 
- кроз књижевно дело стећи ново искуство 
- одредити ток догађаја 
-приметити логичну повезаност 
- препознати посебност и карактеристике 
сваког писца 
- имати преглед русинске књижевности кроз 
историју 
-препознати русинску народну и уметничку 
књижевност 
-знати представити живот и дело Русина од 
досељења до данас 
-препознати разне врсте песама по 
мотивима и описаних осећања 
-у изражавању мисли,посебно у писаном 
облику,користити разна стилска средства за 
потпуније и прецизније саопштавање мисли 
ЈЕЗИК ГРАМАТИКА И ПРАВОПИС 
-стечено знање из језика систематизовати и 
користити у разним новим ситуацијама 
-правилно користити русинску азбуку 
-правилно изговарати 
-правилано користити акценат и интонацију 
-правилно користити интерпункцију 
-правилно писати и у говору користити 
потенцијал и императив 
-правилно користити и писати одричне и 
неодређене заменице 
-правилно користити именице 

Облици: 
фронтални,индивидуални, 
рад у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог
),илустративно-
демонстартивна, 
практичан рад и 
радионица, игровне 
активности 
Средства: слике, 
апликације, уџбеник, 
илустрације, ЦД 
Активности ученика: 
уочава, именује,чита, 
препознаје, открива, 
комуницира, разуме, 
упоређује, одговара на 
постављена питања, 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  по
маже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  инспирише,  р
азговара,  указује,  уважав
а труд, 
показује,  учествује,  подст
иче,  мотивише,  помаже у 
раду, објашњава,  одабира 
садржај,  одабира 
методе,  одабира 
средства,  бира 

1) компетенција 
за учење; 
2) одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву  
3) естетичка 
компетенција;  
4) комуникација;  
5) одговоран 
однос према 
околини;  
6) одговоран 
однос према 
здрављу;  
7) 
предузимљивост 
и оријентација 
ка 
предузетништву;  
8) рад са 
подацима и 
информацијама;  
9) решаванје 
проблема;  
10) сарадња;  
11)дигитална 
компетенција 

/ 
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народней и уметнїцкей творчосци на руским  язику . 
Обачованє поетичней слики. 
Одкриванє и толкованє нових значеньох порученьох, 
пренєшеного искуства през  кнїжовне дїло.Замеркованє 
рядошлїду, лоґичносци хронолоґиї або окремносц 
поступка писателя.Историйни прегляд кнїжовносци на 
руским язику.Стилски фиґури – поровнанє,метафора и 
епитет.Характеристики социялней и родолюбивей 
писнї.  
 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Систематизованє усного и писаного висловйованя. 
Овладованє з елементами приповеданя, 
преприповеданя и описованя. 
Богаценє активного словнїка,розуменє цо векшого 
обсягу значеня словох,виразох,тематични ґрупи 
словох,значеня словох у контексту и значенє словох 
локалней бешеди. 
Упознаванє,привитованє,витанє,молба,информация. 
Хаснованє опитней,розповедней и викричней вариянти 
висловйованя зоз словами и интонацию. 
Систематизовац знаня и повториц синоними,гомоними 
антоними,демунитиви и ауґментативи. 
Форми новинарского висловйованя усвоїц на уровню 
препознаваня, характеристики дац информативно за 
вистку ,репортажу,писмо,интервю,здогаднїк и звит. 
Вежбац прекладанє з помоцу словнїка з руского на 
сербски язик и процивно. 
ЕЛЕМЕНТИ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
Историйни прегляд живота и творчосци Руснацох од 
присельованя по нєшка. 
Нащива музейней вистави,музичней манифестациї, 
редакциї РТВ,видавательней хижи або даякей вистави. 
Стретнуце и розгварка зоз писателями, малярами, 
музичарами и другима творителями. 
Упознаванє зоз школярами зоз других школох и других 
местох. 
Сотруднїцство зоз  КУД и учасц и їх програмох.Научиц 

-правилно писати не са глаголом 
-препознати и користити врсту речи 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
-препричати прочитану причу 
-на интересантан начин испричати лични 
доживљај  
-детаљно описати ликове и предмете 
-знати више значења једне речи 
-знати више речи са истим или сличним 
значењем 
-користити деми нутиве и аугментативе у 
различитим ситуацијама 
-препознати различите облике новинарског 
изражавања 
-користити речник за превођење 
-разумети мање познате речи из контекста 
-користити упитне,узвичне и обавештајне 
реченице уз помоћ речи и интонације 
реченице 
ЕЛЕМЕНТИ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
-причати о животу Русина у прошлости 
-причати о стваралаштву Русина у прошлости 
и садашњости 
-створити слику амбијента у каквом су 
живели наши преци 
-упознати и разумети садашњу 
књижевност,музику и сликарство 
-упознати се са савременим  књигама 
,часописима  и новинама 
-певати народне и уметничке песме  
-играти народну игру 
-учествовати у раду КУД 
-писати конферансе за дечије представе и 
манифестације 
-читати изражајно,бити водитељ  или глумац 
-другима представити народну ношњу 
Презентовати народну ношњу 

текстове,  коригује,  вредн
ује, прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 
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танцовац и шпивац  вецей руски шпиванки  и 
танци,научиц плєсц  варґочи и вязац баршонь,фитюлу и 
хисточку.Научиц як ше облєка руске народне 
облєчиво.Упознац  ше  зоз свадзебнима обичаями яки 
ше одвивали пред свадзбу,под час свадзби и после 
свадзби. 

-презентовати русинску кућу 
-разумети живот Русина пре досељења 
-разумети потребу за опстанком и селидбом  
на  југ 
-разумети примање хришћанства и 
опредељење за веру 
-ценити и неговати свадбене обичаје 
-ценити и поштовати свој језик и културу  

Наставник: Славица Мали 

Слободна наставна активност 

Предузетништво 

Разред: Осми (8.) 

Недељни и годишњифондчасова: 34 

Циљ: Развој иновативности и педузимљивостуи код ученика, способност да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и 
коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом 
друштву. 

Називтеме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начиностваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

ЗАШТИТА ПРАВА 
ПОТРОШАЧА 
 

Односцене и 
квалитетапроизвода/усл
уге. 
Декларацијапроизвода. 
Уговорнаобавезазауслуг
у. 
Остваривањеправапотр
ошача 

Наведеосновнаправапот
рошача и 
начинењиховезаштите. 
На декларацији пронађе 
најважније 
информације о 
производуи одреди 
однос цене и квалитета. 

Подељени у тимове, ученици 
истражују информације о производу 
(однос цене и квалитета, 
декларација, уобичајени рок 
гаранције, ...) 

Континуираносепр
атинапредакучени
ка, којисеогледа у 
начинунакојиучен
ициучествују у 
активностима, 
какокомуницирају 
и сарађују, 

- Комуникација 
- Рад са подацима 
и информацијама 
- Дигитална 
компетенција 
- Решавање 
проблема 
- Сарадња 
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СВЕТ РАДА Светзанимањанекад, 
сад и у будућности. 
Професионалнаоријента
ција. 
Професионалниразвој.  
Форма и функција CV и 
мотивационогписма.  
Концептцеложивотногуч
ења. 

Посматразанимањаизпе
рспективенекад и сад и 
предвиађамогућностињ
иховогразвоја у 
будућности. 
Повезујеодређеназаним
ања и врсту и 
нивоеобразовања. 

Подељени у више група, ученици 
истражују средње стручне школе и 
опште гиманзије у окружењу. 
Презентују одређену средњу школу 
(смер) са потребним основним 
информацијама (број бодова 
потребних за упис као и могућности 
уписа, време трајања школовања, 
могућност запослења после, 
могућност напредовања, ...).  
Повезивање са 
директорима/предметним 
наставницима за одређену област. 
Сваки ученик појединачно прави 
мотивационо писмо и свој CV, који 
ће презентовати пред групом.  

какоприкупљајупо
датке, 
какоаргументују, 
евалуирају, 
дајукреативнареш
ења, 
какопредстављајур
езултатесвогарада, 
прихватају и 
мењају мишљење 
уз аргументовање, 
поштују формални 
говор, примењују 
научено, ... 

- Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
- Одговоран однос 
према здрављу 
- Одговоран однос 
према околини 
- Естетичка 
компетенција 
-Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 

ПОКРЕНИ СЕБЕ И 
ДРУГЕ 

Покретањеиницијативе. 
Менаџмент и лидерство 

Препознапроблеме у 
свомнепосредномокруж
ењу и дискутује о 
могућностимањиховогр
ешавања. 
Укључивање у 
иницијативекојесепокре
ћу у школи. 
Разликовањеособинели
дера и менаџера. 
Одговорнопреузимазад
ужења у тиму, 
сарађујесадругимчлано
виматима и учествује у 
доношењуодлука. 

Ученици су подељени у четири 
групе. Две групе су проблеми, две 
групе су решења (животна средина, 
безбедност у саобраћају). Треба 
кроз презентације да покажу које су 
могућности решавања проблема, 
као и шта су узроци.  
Упознавање ученика са лидерством 
и менаџерством. Кроз скечеве, где 
учествују ученици приказујемо 
примере лошег и доброг и упознају 
се са њиховим особинама.  
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УЧЕНИЧКА 
ПРЕДУЗЕЋА 

Појампредузећа 
(привредногсубјекта). 
Производ и/илиуслуга.  
Појамтржишта. Људски 
и материјалниресурси. 
Пословнакомуникација. 
Основниетичкипринцип
и у пословању. 
Процеспроизводње и 
процеспружањауслуга. 
Ценапроизводаилиуслуг
е. 
Облиципромовисањапр
оизвода. 
Продајапроизводаилиус
луге. 

Планира, распоређује и 
управљаресурсима 
(знања и вештине, 
време, новац, 
технологије). 
учествује у 
осмишљавањупословне
идеје. 
Информишесе о 
постојањусличнихпроиз
воданатржишту. 
Комуницирасаокружењ
ем о 
креативнимидејамасвог
атима. 
Примењујеправилапосл
овнекомуникације. 
Поштујеетичкепринципе 
у пословању. 
Израчунатрошковеизра
депроизводапремадати
минструкцијама. 
Прикупиинформације о 
ценамасличнихпроизво
данатржишту и 
наосновуњиходредицен
усвогпроизвода. 
Учествује у промоцији и 
продајипроизвода.През
ентујерадсвогтима. 

Ученицима се објашњава шта је 
привредно друштво и како 
функционише предузеће. 
Ученици се деле у два тима. Сваки 
тим има задатак да створи своје 
предузеће. Треба да прате фазе 
развоја (оснивање, развијање, 
затварање). Ученици бирају чиме ће 
се предузеће бавити, који назив ће 
дати, да створе лого и праве план 
активности. Морају пронаћи начин 
да сакупе финансије за отварање, 
али и будуће трошкове које ће 
предузеће имати. На основу свих 
података, ученици формирају 
крајњу цену производа. 
Осмишљавају се разни начини 
промовисања и продаје производа 
и остварује се интеракција са 
пословним сектором и 
потенцијалним купцима.  
Након завршетка пројекта, ученици 
морају да спроведу евалуацију 
спроведених активности и направе 
презентацију о раду свог предузећа.   

Наставник: Исидора Бикицки 
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Филозофија са децом 

Разред: осми 
Недељни и годишњи фонд часова: 36 или 34 
Циљ: учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће 
подстаћи и убрзати његов интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, самосталног, критичког и креативног 
мишљења. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере остварености исхода Међупредметне 
компетенције 

 Појам добра / зла 
Појам уметности 
Појам правде 
Појам слободе 
Појам среће 
Појам толеранције 
Појам вршњачког 
насиља 
Појам 
истине/лажи 
Појам живота 
Појам времена и 
простора 
Појам 
пријатељства 
Појам храбрости 
Појам бога 
Појам човека 
Појам мудрости и 
знања 
Појам света 
Појам природе 
Појам једнакости 
и различитости 
Појам љубави 

критички 
промишља и 
анализира питања и 
проблеме 
свог окружења 
– са пажњом слуша 
саговорника и 
комуницира са 
другима на 
конструктиван 
начин 
– јасно изрази 
сопствене мисли и 
осећања 
– практикује 
интелектуалну 
отвореност и 
радозналост 
– уважава 
релевантне 
аргументе 
– практикује 
толеранцију и 
разлике у мишљењу 
– искаже 
објективност и 

Активности у филозофским 
истраживачким радионицама 
имају форму структуираног и 
дисциплинованог, одређеним правилима 
вођеног дијалога у којем ученици и 
наставник најпре заједно читају причу 
(гледају, слушају филм...). Потом 
наставник, фацилитатор даје могућност 
(време) да ученици испитају своје мисли 
о причи (филму, слици...) и да размисле о 
ономе што их чуди или збуњује, о ономе 
што их је заинтригирало. Наставник 
пружа прилику да ученици размене 
сопствена мишљења са другом или са 
групом. Затим ученици, уз асистенцију тј. 
фино подешену подршку наставника, 
предлажу и демократски бирају питања 
за дискусију, исписују сва важна питања 
на табли. На почетку дискусије наставник 
тражи од ученика да погледају да ли 
постоји неки појам који треба 
дефинисати, да ли постоје различите 
интерпретације појмова које треба 
разјаснити. Отварањем дискусије 
водитељ, наставник треба да се уздржи 
од личног изјашњавања и давања 

Имајући у виду концепт програма, 
исходе и компетенције које треба 
развити, процес праћења и вредновања 
ученичких постигнућа не може се 
заснивати на класичним 
индивидуалним усменим и писаним 
проверама. Уместо тога, наставник 
треба континуирано да прати напредак 
ученика, који се огледа у начину на који 
ученици учествују у активностима, како 
дају креативна решења, како бране 
своје ставове, како аргументују, 
евалуирају, примењују, процењују 
последице итд. 
Посебно поуздани показатељи су 
квалитет постављених питања, 
способност да се нађе веза међу 
појавама, наведе пример, промени 
мишљење у контакту са аргументима, 
разликују чињенице од интерпретација, 
изведе закључак, прихвати другачије 
мишљење, примени научено, предвиде 
последице, дају креативна решења. 
Такође, наставник прати и вреднује 
како ученици међусобно сарађују, како 
решавају сукобе мишљења, како једни 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 
Сарадња 
Решавање 
проблема 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
Рад са подацима 
и информацијама 
Дигитална 
компетенција 
Комуникација 
Одговоран однос 
према околини 
Естетичка 
компетенција 



255 
 

непристрасност у 
процени 
властитих и туђих 
становишта, 
поступака и 
постигнућа 
– сарађује са 
члановима групе 
којој припада и 
одупре се 
притиску групе на 
асертиван начин 
– препозна 
проблеме у свом 
непосредном 
окружењу и 
дискутује о 
могућностима 
њиховог решавања 
– развије 
осетљивост за 
социјални и 
културни контекст 
– учествује у 
расправи која 
доприноси 
атмосфери 
отворености и 
узајамног 
уважавања 
– преузме 
одговорност за 
сопствене поступке, 
однос 
према природном и 
друштвеном 
окружењу, 

одговора на питања. Кроз дискусију 
ученици развијају критички смисаони 
дијалог. Учесници у дијалогу чине 
заједницу истраживача која покушава да 
пронађе најсмисао-није решење за 
проблем, да трага за истином, а не да 
покаже како је неко у праву а неко није. У 
овако замишљеном, сократском дијалогу 
влада дух заједнице истраживача који 
развија способност грађења својих идеја 
на идејама осталих учесника. 
Иако наставник има план вођења 
дискусије, своју агенду, он мора знати 
када може да се повуче, да деци преда 
контролу и води истраживање са стране. 
На крају дискусије треба размислити о 
ономе о чему је дискутовано и о начину 
на који је дискутовано. Тема о којој се 
дискутује има једнаку важност за 
постизање циља као и начин на који се 
дискутује. У дискусију треба укључити и 
ученике који се сами не јављају. Завршна 
реч треба да буде кратка и не треба је 
коментарисати. 
Радионице филозофских истраживања 
програма филозофија са децом могу бити 
унапређене играма. У овом контексту 
игре имају функцију средства за 
подучавање и подстицање развоја 
ученика. Игре које се користе у програму 
филозофија са децом омогућују 
ученицима да вежбају вештине као што 
су планирање, постављање питања, 
расуђивање, посматрање нечега са 
различитих тачака гледишта, 
размишљање о новим идејама. 
У филозофским истраживањима 

другима помажу, да ли испољавају 
иницијативу, како превазилазе 
тешкоће, да ли показују критичко 
мишљење или критицизам, како 
решавају задатке који садрже аспекте 
истраживачког рада. 
За неке садржаjе прикладни су и други 
начини провере напредовања као што 
су нпр. квизови или улазни и излазни 
тестови какo би се утврдили ефекти 
рада на нивоу знања, вештина, ставова. 
Евалуатори овог програма не морају 
бити само наставници који изводе 
наставу. Допринос процесу евалуације 
могу дати сама деца (само-евалуација), 
родитељи заинтересовани за резултате 
рада са њиховом децом, али и колеге и 
стручни сарадници који могу даље 
користити резултате евалуације за 
планирање својих активности. 
У филозофији са децом постоје многи 
елементи који утичу на различите 
циљеве образовања, тако да је 
потребно да одлучимо шта желимо да 
евалуирамо и колико ће евалуација 
бити селективна. Евалуациони 
упитници, најчешће направљени у виду 
евалуационих листова могу 
процењивати резултате когнитивног 
плана и односе у истраживачкој групи, 
затим метакогнитивне процесе, тј. 
критичко промишљање о сопственим 
мисаоним процесима и вештинама 
мишљења, као и промишљање о 
процесима и вештинама мишљења 
других чланова групе, потом мишљење 
о томе у којој се мери група понашала 
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– усвоји 
интелектуалне 
врлине 
истинољубивости 

фацилитатор ће бирати оне игре које ће 
се најбоље уклопити у постизање задатог 
циља: вежбање креативног мишљења, 
концентрације, пажљивог слушања и 
памћења, вежбање говорења, 
размишљање о значењу веза међу 
речима, размишљање о узрочно-
последичним везама, вежбању 
самодисциплине и говорења пред 
публиком, подстицања сарадње чланова 
групе, подизање енергије у групи, 
креативно хипотетичко мишљење ... 
Упркос разликама међу играма, све оне 
код ученика играча подстичу 
независност, самопоуздање, сарадњу и 
уважавање. Оне, такође, подржавају 
вредности и позитивно понашање које је 
неопходно за односе у заједници. 

као заједница истраживача и шта 
ученици мисле о сопственом доприносу 
у остварењу циља часа, мишљење о 
сопственим и туђим идејама и 
предлозима за дискусију. 
Вредновање ученичких постигнућа 
врши се у складу са Правилником о 
оцењивању ученика у основном 
образовању и васпитању. Ученици 
свакако треба унапред да буду упознати 
шта ће се и на коjи начин пратити и 
вредновати. Приликом сваког 
вредновања постигнућа потребно је 
ученику дати повратну информацију 
која помаже да разуме грешке и 
побољша свој резултат и учење. 

Наставник: Предраг Хромиш 

Домаћинство 

Разред: VIII 
Недељни и годишњи фонд часова: 1/34 
Циљ:  Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и функционализују знања стечена у оквиру 
различитих предмета у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у 
свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

Назив теме 
Кључни појмови садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

САВРЕМЕНО 
ДОМАЋИНСТВО И 
ПОРОДИЦА 
 

Домаћинство.  
Организација домаћинства. Породица, 
односи и потребе у породици и њихово 
усклађивање.  

– одговорно испуњава обавезе 
потребне за живот у заједници / 
домаћинству;  
– преиспита сопствене и навике 

- дебата 
 - рад у пару 
 - групни рад 
  - израда анкете и 

- формативно 
свакодневно 
оцењивање 
 - усмено 

- Компетенција за 
целоживотно 
учење  
- Комуникација  
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Формирање здраве породице. Фазе 
породичног живота. Култура као начин 
живота и културно наслеђе. 

других чланова 
заједнице/домаћинства и утиче на 
њихову промену ка рационалном 
планирању, економичној потрошњи 
и развијању одговорних еколошких 
навика;  
– користи рачунарске апликације, 3D 
приказ грађевинског објекта и 
унутрашњег уређења домаћинства, 
уважавајући потребе савремене 
културе становања;  
– учествује у активностима уређења 
и заштите домаћинства и окружења 
у коме се оно налази;  
– анализира карактеристике 
савремене културе становања и 
повеже развој и значај урбанизма за 
побољшање услова живљења 
домаћинства; – правилно 
разврастава и одлаже отпад из 
домаћинства, припрема га и предаје 
на рециклажу;  
– образлаже на примеру у 
домаћинству употребу обновљивих 
извора енергије и значај топлотне 
изолације са уштедом енергије у 
домаћинству;  
– правилно и безбедно користи 
уређаје за загревање и 
климатизацију простора;  
– разликује природне од вештачких 
тканина, правилно их употребљава и 
одржава;  
– планира буџет домаћинства и 
управља њиме;  
– планира радну недељу, укључује и 

анализа одговарање 
 - писмена 
повера 
 - активност на 
часу 
 - израда 
домаћих 
задатака 
 - вежбање 
 - практични 
радови 
 - ППТ 
презентација 

- Рад са подацима 
информацијама  
- Дигитална 
компетенција  
- Решавање 
проблема  
- Сарадња  
- Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву  
- Одговоран однос 
према здрављу  
- Одговоран однос 
према околини  
- Естетичка 
компетенција  
- Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 

КУЛТУРА 
СТАНОВАЊА 

Породично домаћинство на селу и у 
граду.  
Породица и домаћинство. 
Функционалне целине домаћинства и 
њихове улоге. Технички апарати у 
домаћинству.  
Безбедност у домаћинству. Уређење 
домаћинства и околине у градској и 
сеоској средини.  
Економично коришћење и потрошња 
воде у градском и сеоском 
домаћинству.  
Уштеда енергије у домаћинству.  
Хемијска и микробиолошка исправност 
воде.  
Отпадне воде у домаћинству. Основни 
хигијенски захтеви домаћинства.  
Прикупљање, сортирање и одлагање 
отпада у домаћинству. 

- примена ИКТ у 
настави 
 - дебата 
 - самостални 
ученички радови 
 - групни рад 
 -посета стручном 
предавању и 
одговарајућим 
институцијама 
 - креативне 
реадионице -израда 
паноа 
 - прелиставање 
часописа о 
ентеријерима 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 
 

Улога одеће и обуће у животу човека.  
Природни и вештачки материјали, 
њихова својства и употреба у 
домаћинству. Одржавање одеће, 
кућног текстила, и декоративног плана у 
домаћинству. 
Одржавање и чишћење природних и 
вештачких материјала.  
Организација складиштења кућног 
текстила, обуће и одеће. Рециклажа 
кућног текстила и одеће. 

- примена ИКТ у 
настави 
 - дебата 
 - истраживачки рад 
 - креативне 
радионице 
 - ППТ презентације 
 - пројектна настава 

КУЛТУРА 
ПОНАШАЊА  
 

Планирање и расподела буџета.  
План набавке и избор артикала. План и 
припреме за путовање. Правила 

- примена ИКТ у 
настави 
 - дебата 
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понашања у превозним средствима, у 
граду и на путовању.  
Савремена средства комуникације и 
претраживање различитих 
информација. 

усклађује обавезе које има као 
појединац и у заједници/ 
домаћинству;  
– припрема и уређује простор за 
ручавање и формира културне 
навике приликом узимања хране; 
– правилно се храни, води рачуна о 
сопственом здрављу и здрављу 
породице;-планира дневне оброке 
за своје домаћинство у складу са 
општим принципима правилне 
исхране уз уважавање потреба свих 
чланова домаћинства;  
– примењује основне технике и 
правила обраде и припреме 
намирница уз примену правилног 
руковања прибором, посуђем, 
справама и апаратима за припрему 
хране;  
– истражује и прави план набавке 
средстава за одржавање личне 
хигијене и чистоће домаћинства;  
– процењује значај и утицај 
информација и извора информација 
и повезује их са сопственим 
искуством ради решавања 
различитих проблемских ситуација; 
 – комуницира на конструктиван 
начин;  
– процењује значај и утицај научних 
достигнућа на свакодневни живот;  
– осмишљава и предузима 
истраживање у решавању проблема, 
одговорно се односи према свом 
животу, животу других и животној 
средини; 
 – критички процењује сопствени 

 - истраживачки рад 

СРЕДСТВА ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ 
ХИГИЈЕНЕ И 
ХИГИЈЕНЕ 
ДОМАЋИНСТВА  
 

Значај воде за одржавање хигијене.  
Средства за личну хигијену. Козметичка 
средства.  
Кућна апотека.  
Материјали за опремање домаћинства . 
Одржавање домаћинства. Отпадни 
материјали у домаћинству. 

- групни рад  
- израда паноа 
- Power Point 

презентације 
-  Усмено излагање 

ИСХРАНА У 
ДОМАЋИНСТВУ 
 

Хранљиви састојци и животне 
намирнице.  
Класификација животних намирница 
према пореклу (биљне и животињске), 
улози у организму (енергетска, 
градивна, заштитна и регулаторна) и 
саставу. Енергетска вредност 
намирница.  
Потребе за састојцима хране зависно од 
узраста, занимања, пола, спољашње 
средине, здравственог и физиолошког 
стања организма.  
Рационална исхрана човека. Принципи 
рационалне исхране. Законски прописи, 
правилници о намирницама и 
квалитету хране.  
Последице неправилне исхране. 
Припремање хране, начини обраде 
намирница.  
Хигијенски услови приликом 
припремања хране.  
Одлагање, чување и конзервисање 
намирница. Апарати и машине за 
припремање, чување и обраду хране и 

- презентација 
- групни рад 
- истраживачки рад 
- креативне 

радионице 
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намирница  
Загађујуће супстанце хране и мере 
заштите  
Адитиви Органска и ГМО храна Култура 
исхране и понашање за трпезом: 
послуживање и узимање хране, стоно 
посуђе и прибор.  
Национална кухиња и кухиње у свету 

рад и рад сарадника у групи;  
– сарађује у тиму, поштујући разлике 
у мишљењу и афирмише 
толеранцију и равноправност у 
дијалогу 

Наставник: Жељана Стијеповић 

5. СЕКЦИЈЕ од 5. до 8. разреда 

 
 
 

Други 
циклус  Назив секције Разред недељни фонд годишњи фонд 

„типична" 
настава 

Љубитељи музике 5. 1 36 

Музичка секција 6. и 8. 1 36 

Професионална оријентација 7-8. 1 36 

Програмерска секција 7-8. 1 36 

Драмска секција 5-8. 1 36 

Deutscher Klub 5-8. 1 36 

English Club 5-8. 1 36 

Ликовна секција 5-8. 1 36 

одељ. уч. са 
сметњама 

Ликовна секција 5-8. 1 36 

Секција се организује заједно са одељењима „типичне“ наставе. 
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Љубитељи музике 

Разред: 5. 
Недељни број часова:1      Годишњи број часова:36 

         Циљ: Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно музицирње 

 

Планиране активности Исходи Начин остваривања Међупредметне компетенције 

Извођење музике свирањем 
 
 Упознавање музичких дела 
слушањем музике  

Ученици свирају  песме 
различитог садржаја 
  Учествују у школским 
приредбама 
Израђују дечије ритмичке 
инструменте 

Облици:комбиновани 
Методе: демонстративна 
Средства: музички инструменти 
Активности ученика: - прати упутство 
наставника 
учествује у раду групе (интеракција између 
ученика 

- учествује у заједничком музицирању -
свирању, слушању музике, (користи 
могућност ИКТ-а за претраживање на 
Youtube, за снимање...). 

 
Активности наставника: даје инструкције 
ученицима 
- прати активности и понашање ученика у 
групном раду 
- подржава ученика у активностима у раду 
групе 

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

Наставник: Дубравка Буркерт 
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Музичка секција 

Разред: 6. и 7. разред 
Недељни и годишњи фонд часова: 1 час недељно  и 36 часова годишње 

Област Садржај Начин остваривања Циљеви  Међупредметне 
компетенције 

Извођење музике 
Свирање на дечијим 
инструментима и певање Облици:групни и  индивидуални 

Методе:аудитивна,демонстратив
на,дијалог,теџт 
метода,интерактивна 
Средства:синтисајзер и цд плејер 
и компјутер 
Активности 
ученика:свирање,певање и 
слушање музике 
Активности 
наставника:посматрање,праћењ
е ангажовања ученика,продукти 
ученикових активност, 
задовољство ученика на часу 

Развијање музикалности  
-развијање способности извођења 
музике 
-неговање смисла за заједничко и 
индивидуално музиирање  
-певање и свирање по слуху и из нотног 
текста  
-развијање критичког мишљења  
-стицање навике слушања музике  
-развијање осетлјивости за музичке 
вредности  
-оспособљавање за разумевање 
могучности музичког изражавања  
-стварање одељенских ансамбала 
-развијање креативности 
-развијање интересовања за музичку 

1) компетенција за 
учење; 
2) одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
3) естетичка 
компетенција;  
4) комуникација;  
5) одговоран однос 
према околини;  
6) одговоран однос 
према здрављу;  
7) предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву;  
8) рад са подацима и 
информацијама;  

Слушање музике 
Слушање музике наших и страних 
композитора   
 

Стварање музике 
 

Стварање мелодије састављањем 
понуђених мотива ; музичка 
питања и одговори 

Провера музичких 
способности 

 
-провера музичких способности 
кроз певање и свирање 
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уметност 9) решавање 
проблема;  
10) сарадња;  
11)дигитална 
компетенција 

Наставник: Драгана Ристић 

 

 

Професионална оријентација 

Циљ и задаци: 

У овом процесу особа пре свега упознаје себе, своје таленте, особине, вредности и интересовања. Потом упознаје могућности околине – 
сазнаје каква све занимања постоје, која су занимања тражена, упоређује их са својим жељама и склоностима. Затим истражује какве су 
образовне могућности – школе, факултети и неформални образовни курсеви потребни да би се неко успешно бавио жељеним занимањем. 

Разред: VII, („типична“ настава и одељења ученика са сметњама у развоју) 

Недељни број часова:  1 Годишњи број часова: 36  

Област Садржај Начин остваривања Циљеви  

„За шта сам 
заинтересован” 

„За шта сам заинтересован” 
Ученици треба да размисле или 
напишу која од понуђених 
интересовања би могла да их 
усмере ка избору занимања, 
(да будем међу људима,да се 
бавим децом,да помажем 
болесним и старим људима,да 
се ангажујем око других,да се 
бавим 
самим собом,рад са 
животињама, нега….....) 

Облици:групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке) 
Средства:Визуелна -портфолио 
Активности ученика: 
Комуницира, демонстрира решења, 
анализира, посматра, упоређује, процењује  
Активности наставника:партнер у 
активности,  даје упуства, демонстрира,  
инспирише  разговара,  указује,  уважава 
труд (у складу са израженим 

-Ученик треба самостално и организовано да 
сакупља податке 
о себи, о свету рада и о школама које је 
интересују, а што ће искористити једног 
тренутка када буде 
пред одлуком о избору занимања. 
 

Установи своје таленте и 
способности” 

Установи своје таленте и 
способности” 
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Ученици треба да препознају 
своје вештине и способности. 
Њихов задатак је да упишу 
оцену којом себе процењујеш 
на основу описа у неком послу 
Спретност: код прављења 
мањих 
предмета, поправљања... 
неспретан осредњи спретан 
Грађа тела, здравље: бавим 
се спортом, пешачим... 
Концетрација: код ствари које 
ме мало занимају, ја сам... 
растројен, без пажње, прилично 
пажљив 
Машта: код писања састава, 
израде цртежа и решавања 
практичних проблема имам... 
никакве илимало идеја,понекад 
добре идеје,углавномдобре 
идеје 
Језички таленат: текстове, речи, 
реченице, учим и схватам у 
настависа достамуке ,добро 
,веома брзои одлично 
Математички таленат: решавам 
рачунскезадатке, задатке из 
математике и физикеи све што 
има везе са бројкама... 

индивидуалним могућностима)  

Примери особина 

Примери особина 
Задатак  ученика је да открије и 
представи себе и особине које 
поседује. За лако препознавање 
и откривање корист се датом 
листом особина: „Ја сам...“ и 
бирају своју особину. 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке) 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 

-обезбедити свеобухватност, једнообразност и 
континуитет у истраживању и сакупљању 
података. 
-података који су у вези са циљевима 
програма, односно радионица. 
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Средства: портфолио 
Активности ученика:поставља питања, 
доноси закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, разговара,  
радује се 
Активности наставника: 
координира,  бира вежбу,  подржава, бира 
текстове,  коригује,  упућује,  подстиче,  
мотивише,  помаже у раду,  вреднује, прати 
ефекте, образлаже,препоручује, саветује,  
радује се,  прати рад   

Пут способности 

Пут способности 
Игра откривања својих 
способности под називом: Пут 
чула и способности. 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика:комбинује, интересује 
се, одговара на постављена питања, 
,критички осврт 
Активности наставника: 
показује,  учествује,  информише,  усмерава,  
наводи,  предлаже,  организује, објашњава,  
одабира садржај 

- Пратити  развој у сазревању одлуке о избору 
занимања/школе онако како је тај развој 
подржан од стране Програма професионалне 
оријентације по петофазном моделу. 

Аутопортрет 

Аутопортрет 
Задатак ученика  је да открије и 
представи себе и особине које 
поседује.  

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 

-омогућити ученику да се врати и промисли 
још једном (уколико има потребе) о 
темама које су прорађиване на радионицама у 
групи. 
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Активности ученика:групише, употребљава, 
показује, помаже, сарађује 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у активности,  даје 
упуства, демонстрира,  инспирише,  
разговара,  указује 

Кључне компетенције за 
занимања 

Кључне компетенције за 
занимања 
Ученици уписују које су то 
кључне компетенције – знања, 
вештине и ставови које свака 
особа треба да има кад улази у 
свет рада и занимања. 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика:групише, употребљава, 
показује, помаже, сарађује 
проналази, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, саставља, 
записује, слуша, разговара,  радује се,  
изражава задовољство   
Активности наставника: даје упуства, 
демонстрира 

-омогућити ученицима  увид у целокупан 
процес који се одвијао од уласка у програм до 
доношења 
одлуке. 

Информационе понуде  
картице са областима 
рада и припадајућа 
занимања 

Информационе понуде  
картице са областима рада и 
припадајућа занимања 
 
Ученици праве листу 
информационих понуда у свом 
месту или окружењу.Уписују у  
ко све може да им пружи 
потребне информације о 
занимањима и путевима 
школовања, као и које су ти све 
информације доступне и шта 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика:групише, употребљава, 
показује, помаже, сарађује 
Активности наставника: даје упуства, 

- Отвореним приступом  се надоградити у 
складу са предлозима и идејама 
чланова групе са којом се програм реализује. 
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могу да сазнају 
из наведених извора 
информација. 

демонстрира,  инспирише,  разговара 

План акције за сусрет са 
експертима 

План акције за сусрет са 
експертима 
Тим ПО  позива експерте из 
различитих области рада који 
упознају ученике/ученице са 
квалификационим оквиром за 
занимања, путевима 
образовања и каријере за 
занимања у којима су експерти. 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика: комбинује, интересује 
се, одговара на постављена питања, 
,критички осврт 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у активности,  даје 
упуства, демонстрира,  инспирише,  
разговара,  указује 

-Изградити сопствени пут у избор школовања 
и занимања, који треба да олакша доношење 
одлуке када 

Документација о 
интервјуу. 

Документација о интервјуу. 
Ученик прави документацију о 
интервјуу који је водио/водила 
са експертом (можеш у фолдер 
да ставиш свој запис након 
интервјуа, фотографије, утиске 
особе која је експерт, дешавање 
у школи или нешто друго што 
изабере). 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика:проналази, поставља 
питања, доноси закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, разговара,  
радује се,  изражава задовољство   
Активности наставника:осмишљава,  
помаже,  партнер у дијалогу,  партнер у 
активности,  даје упуства, инспирише,  

- креативно одговорити на захтеве ученика 
- ученици треба да спознају којим занимањем 
би волели да се баве, где и на који начин могу 
да се информишу о избору занимања 
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разговара,  указује 
 

Разред: VIII, („типична“ настава и одељења ученика са сметњама у развоју) 

Недељни број часова:  1 Годишњи број часова: 34  

Област Садржај/ исходи Начин остваривања Циљеви  

„За шта сам 
заинтересован” 
 
 

„За шта сам заинтересован” 
Ученик у улози истраживача 
истражује у којој мери су 
изражена интересовања 
његових  вршњака у некој 
области. Истраживање има за 
циљ да се боље упознају  и 
сазнају више једни о другима. 
 

Облици:групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке) 
Средства:Визуелна -портфолио 
Активности ученика: 
Комуницира, демонстрира решења, 
анализира, посматра, упоређује, процењује  
Активности наставника:партнер у 
активности,  даје упуства, демонстрира,  
инспирише  разговара,  указује,  уважава 
труд (у складу са израженим 
индивидуалним могућностима)  

-Ученик треба самостално и организовано да 
сакупља податке 
о себи, о свету рада и о школама које је 
интересују, а што ће искористити једног 
тренутка када буде 
пред одлуком о избору занимања. 
 

Жељено занимање и 
аутобиографија 

Жељено занимање и 
аутобиографија 
Ученици препознају своје 
вештине и способности. 
Задатак ученика  је да спроведе 
истраживање: слободно шета 
простором, пита вршњаке из 
групе да одговоре на питања у 
којој мери их интересују 
наведене области: веома, 
делимично, 
уопште не; уписује  имена у 
одговарајуће поље у зависности 
од тога колико их занима. Ако се 
имена 
понављају, истражуј даље и 
потруди се да се сва имена 
вршњака из групе нађу у 
истраживању. 

Листа врлина и вредности  Листа врлина и вредности  Облици: групни,рад у -обезбедити свеобухватност, једнообразност 
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 Задатак  ученика је да открије и 
представи себе и особине које 
поседује.  
Ученик пред собом има листу 
врлина и вредности. Прочита и 
проучи вредности, размисли 
које 
вредности поседује, а које 
препознаје код 
других(истрајност, поштење 
,вредноћа разумевање, 
стрпљење, љубазност 
,праведност храброст,смиреност 
,самосталност ,одлучност, 
поверење у друге....... 
 

паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке) 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства: портфолио 
Активности ученика:поставља питања, 
доноси закључке, експирементише, 
саставља, записује, слуша, разговара,  
радује се 
Активности наставника: 
координира,  бира вежбу,  подржава, бира 
текстове,  коригује,  упућује,  подстиче,  
мотивише,  помаже у раду,  вреднује, прати 
ефекте, образлаже,препоручује, саветује,  
радује се,  прати рад   

и континуитет у истраживању и сакупљању 
података. 
-података који су у вези са циљевима 
програма, односно радионица. 

› Интересовања, 
способности и таленти, 
вредности 

Интересовања, способности и 
таленти, вредности 
Задатак ученика  је да открије и 
представи себе и особине које 
поседује. 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика:комбинује, интересује 
се, одговара на постављена питања, 
,критички осврт 
Активности наставника: 
показује,  учествује,  информише,  
усмерава,  наводи,  предлаже,  организује, 
објашњава,  одабира садржај 

- Пратити  развој у сазревању одлуке о 
избору занимања/школе онако како је тај 
развој 
подржан од стране Програма професионалне 
оријентације по петофазном моделу. 

Вештине презентације 
Вештине презентације 
Ученик треба да напише своје 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 

-омогућити ученику да се врати и промисли 
још једном (уколико има потребе) о 
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сугестије, о чему све треба 
водити рачуна приликом 
презентовања и наступа пред 
другима. 
Његове сугестије другима за 
јавни наступ и презентацију 
Треба да упише у портфолиу  
шта жели да уради за себе, шта 
може да предузме и учини како 
би свој наступ и јавно 
презентовање учионио/ла 
квалитетнијим. 
 

паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика:групише, употребљава, 
показује, помаже, сарађује 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у активности,  даје 
упуства, демонстрира,  инспирише,  
разговара,  указује 

темама које су прорађиване на радионицама 
у групи. 

Кључне компетенције за 
занимања 

Кључне компетенције за 
занимања 
Ученици уписују које су то 
кључне компетенције – знања, 
вештине и ставови које свака 
особа треба да има кад улази у 
свет рада и 
занимања(самосталност, 
спремност на остваривање, 
пословна и предузетничка 
знања и вештине, 
лична одговорност, спремност 
на преузимање одговорности, 
лична иницијатива, 
способност тимског рада, 
спремност на целоживотно 
учење, самопроцена.......) 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика:групише, употребљава, 
показује, помаже, сарађује 
проналази, поставља питања, доноси 
закључке, експирементише, саставља, 
записује, слуша, разговара,  радује се,  
изражава задовољство   
Активности наставника: даје упуства, 
демонстрира 

-омогућити ученицима  увид у целокупан 
процес који се одвијао од уласка у програм 
до доношења 
одлуке. 

Мрежа средњих.. школа 

Мрежа средњих школа 
Ученици праве листу 
информационих понуда у свом 
месту или окружењу.Уписују у  
ко све може да им пружи 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 

- Отвореним приступом  се надоградити у 
складу са предлозима и идејама 
чланова групе са којом се програм реализује. 
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потребне информације о 
занимањима и путевима 
школовања, као и које су ти све 
информације доступне и шта 
могу да сазнају 
из наведених извора 
информација. 

(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика:групише, употребљава, 
показује, помаже, сарађује 
Активности наставника: даје упуства, 
демонстрира,  инспирише,  разговара 

› Област рада, листа са 
захтевима занимања,  

Област рада, листа са захтевима 
занимања 
Ученик треба да има преглед 
везе која постоји између 
подручја рада, специфи чних 
захтева у занимањима 
и подручја запошљавања, да 
има  преглед специфичних 
захтева за које процењује да  ли 
их 
испуњава у потпуности, и на 
којима још треба да поради 
како би их испунио у потпуности 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика: комбинује, интересује 
се, одговара на постављена питања, 
,критички осврт 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у активности,  даје 
упуства, демонстрира,  инспирише,  
разговара,  указује 

-Изградити сопствени пут у избор школовања 
и занимања, који треба да олакша доношење 
одлуке  
- креативно одговорити на захтеве ученика 
- ученици треба да спознају којим 
занимањем би волели да се баве, где и на 
који начин могу да се информишу о избору 
занимања 

Пример мапе ума и 
упутство за израду 

Пример мапе ума и упутство за 
израду 
 Ученици добију у групи 
материјал који садржи детаље о 
занимањима и каријерном 
развоју за одређена занимања. 
Први задатак је да проучи 
материјал, а затим пажљиво 
прати водитеља 
и прочитај упутство како се 
праве мапе ума (за мапирање 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе:Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства:портфолио 
Активности ученика:проналази, поставља 
питања, доноси закључке, 

- креативно одговорити на захтеве ученика 
- ученици треба да спознају којим 
занимањем би волели да се баве, где и на 
који начин могу да се информишу о избору 
занимања 
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занимања у наредном кораку). 
 

експирементише, саставља, записује, 
слуша, разговара,  радује се,  изражава 
задовољство   
Активности наставника:осмишљава,  
помаже,  партнер у дијалогу,  партнер у 
активности,  даје упуства, инспирише,  
разговара,  указује 

Критеријуми за избор 
школе 

Критеријуми за избор школе 
Ученици имају картице са 
занимањем. Треба да напишу 
занимање са картице, стави свој 
знак на скалу 
процене који показује његов 
степен задовољства тим 
занимањем и напише 
аргументацију зашто се 
његов  знак нашао баш на том 
месту. 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе: Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства: портфолио 
Активности ученика: комбинује, интересује 
се, одговара на постављена питања, 
,критички осврт 
Активности наставника: 
показује,  учествује,  информише,  
усмерава,  наводи,  предлаже,  организује, 
објашњава,  одабира садржај 

Изградити сопствени пут у избор школовања 
и занимања, који треба да олакша доношење 
одлуке  
- креативно одговорити на захтеве ученика 
- ученици треба да спознају којим 
занимањем би волели да се баве, где и на 
који начин могу да се информишу о избору 
занимања 

Правовремена 
информација ствара јасну 
слику  

Правовремена информација 
ствара јасну слику  
Ученик има  задатак  да процени 
у којој мери су му важне 
одређене карактеристике  
жељеног будућег занимања, као 
и да спозна представе о 
занимањима  
 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе: Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства: портфолио 
Активности ученика: комбинује, интересује 
се, одговара на постављена питања, 
,критички осврт 
Активности наставника: 

Изградити сопствени пут у избор школовања 
и занимања, који треба да олакша доношење 
одлуке  
- креативно одговорити на захтеве ученика 
- ученици треба да спознају којим 
занимањем би волели да се баве, где и на 
који начин могу да се информишу о избору 
занимања 
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показује,  учествује,  информише,  
усмерава,  наводи,  предлаже,  организује, 
објашњава,  одабира садржај 

Реални сусрети 
 

Реалнисусрети 
Ученик треба да се одлучи за 
неку стручну област/занимање 
које жели и да покушамо да 
организујемо реални сусрет, 
ученик 
 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе: Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке), 
истаживачки рад ученика (увођење ученика 
у поступак истраживања занимања 
Средства: портфолио 
Активности ученика: комбинује, интересује 
се, одговара на постављена питања, 
,критички осврт 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у активности,  даје 
упуства 

Изградити сопствени пут у избор школовања 
и занимања, који треба да олакша доношење 
одлуке  
- креативно одговорити на захтеве ученика 
- ученици треба да спознају којим 
занимањем би волели да се баве, где и на 
који начин могу да се информишу о избору 
занимања 

 Како написати ЦВ 

Како написати ЦВ 
Ученици уче да напишу свој ЦВ 
(Биографи ја би требало да 
садржи 
следеће: личне податке, 
образовање, радно 
искуство,релевантне курсеве и 
семинаре, знање страних 
језика и рада на рачунару, личне 
особине, хобије и остале 
напомене.) 

Облици: групни,рад у 
паровима,комбиновани (индивидуални и у 
паровима,  индивидуални и групни) 
Методе: Практични рад и 
радионица,игровне активности 
(стваралачке) 
Средства: Визуелна -портфолио 
Активности ученика: 
Комуницира, демонстрира решења, 
анализира, посматра, упоређује, процењује  
Активности наставника:партнер у 
активности,  даје упуства, демонстрира,  
инспирише  разговара,  указује,  уважава 
труд (у складу са израженим 
индивидуалним могућностима) 

Изградити сопствени пут у избор школовања 
и занимања, који треба да олакша доношење 
одлуке  
- креативно одговорити на захтеве ученика 
- ученици треба да спознају којим 
занимањем би волели да се баве, где и на 
који начин могу да се информишу о избору 
занимања 
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Програмерска секција 
Разред:  5-8 
Недељни број часова: 1   Годишњи број часова:36 
Циљ: Надградња и проширење сазнања из информатике и рачунарства, упознавање ученика са основним елементима програмирања 
рачунара, програмског окружења, програмских језика и израда програма за решавање конкретних логичко математичких проблема и 
задатака. 

 

Планиране активности Исходи Начин остваривања Међупредметне 
компетенције 

Увод у програмирање: 
1. Формирање програмерске секције 
2. Рачунар 
3. Програм 
4. Програмирање 
5. Програмски језик 
6. Програмер 
7. Програмски код 
8. Припрема за решавања проблема 
9. Анализа проблема 
10. Алгоритам 
11. Линијске структуре 
12. Разгранате структуре 
13. Циклуси / Петље 
14. Програмски параметри 
15. Процедура 
16. Програмски код 
17. Тестирање програма 

Ученик ће бити у стању да: 
– креира једноставан 
програм у текстуалном 
програмском језику; 
– користи математичке 
изразе за израчунавања у 
једноставним програмима; 
– објасни и примени 
одговарајућу програмску 
структуру (наредбе доделе, 
гранања, петље); 
– разложи сложени 
проблем на једноставније 
функционалне целине 
(потпрограме); 
– проналази и отклања 
грешке у програму; 
– сарађује са осталим 
члановима групе 
– користи могућности које 

Облици: фронтално, индивидуално 
Методе: илустративно демонстративна, 
монолошка, дијалошка, различите врсте 
практичних вежби, практичан рад 
Средства: аудио- визуелна: рачунари и 
видео пројектор, Интернет 
Активности ученика: 
записује, црта, боји, прати причу и  
презентацију,  уочава, чита, препознаје, 
открива,  ради на рачунару, пише 
програме за рачунар,  комуницира, 
разуме, интересује се, одговара на 
постављена питања, тумачи урађено, 
изводи вежбе према добијеним 
захтевима, тумачи своја решења, 
сарађује, поставља питања, доноси 
закључке,   изражава задовољство, 
надограђује своја знања и искуства 
Активности наставника: подстиче,  
осмишљава,  помаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у активности,  даје 

 
1) компетенција за 

учење; 
2) одговорно учешће у 

демократском 
друштву  

3) естетичка 
компетенција;  

4) комуникација;  
5) одговоран однос 

према околини;  
6) одговоран однос 

према здрављу;  
7) предузимљивост и 

оријентација ка 
предузетништву;  

8) рад са подацима и 
информацијама;  

9) решавањје проблема;  
10) сарадња;  
11) дигитална 

 
Увод у програмирање микробит уређаја: 
18. Здраво, микробит! 
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19, 20. Улази и излази  
21, 22. Светлеће диоде и     петље 
23, 24. Променљиве и обрада података 
25, 26. Звук 
27, 28. Радио 
29, 30. Гранање и Булови оператори 
31, 32. Додир као улаз 
33, 34. Израда произвољног програма 
35, 36. Обнављање и презентовање радова 

пружају рачунарске мреже у 
сфери комуникације и 
сарадње; 
– вреднује процес и 
резултате активности 
програмирања 

упуства, демонстрира,  инспирише,  
разговара,  указује,  показује,  учествује,  
информише,  усмерава,  наводи,  
објашњава,   бира вежбу,  подржава, 
бира задатке,  коригује,  мотивише,  
помаже у раду,  вреднује, прати ефекте, 
образлаже,  повезује,   препоручује, 
саветује, прати рад 

компетенција 
 

 

Драмска секција 

Разред:  5-8 
Недељни број часова:1      Годишњи број часова:36 
Циљ: Развијање љубави према књигама, неговање културе говора, изражавање талента  и способности за сценску уметност  

Садржај 
Исходи 

 
Начин остваривања 

Међупредметне 
компетенције 

-Формирање секције 

-Читалачке пробе 

-Вежбе дикције 

-Повезивање драмске, ликовне и 
музичке делатности 

-Представљање различитих облика 
драмског изражавања уз савремене 
технологије 

-посете позиришта и других 
културних институција које су у вези 
са драмском уметношћу 

- увежбавање текстова по улогама 

-Ученици су укључени у тимски 
рад 
 
-Побољшана је дикција при 
изражавању 
 
-Ученици су упознати и са 
делатностима из сцене 
 
-Подстакнуто је критичко 
мишљење  и вредновање 
позоришне уметности      
 
- Ученици су увежбали текст 

по улогама 
 

Облици:индивидуални,фронтални,групни,рад у 
паровима 

Методе: демонстративна,игровне 
активности,комбиновани рад, монолошка, 
дијалошка, метода рада на тексту, истраживачке 
методе  

Средства: визуелна (текстови, фотографије, књиге, 
панои, интернет 

Активности ученика: запажају, уочавају, усвајају, 
препознају, разликују, обнављају, систематизују,   
објашњавају, презентују, планирају, записују, 
истражују 

Активности наставника:Организује и планира рад. 
Прати напредак ученика. Усклађује рад са 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у 
демократском друштву  

3) естетичка компетенција;  

4) комуникација;  

5) одговоран однос према 
околини;  

6) рад са подацима и 
информацијама;  

7) решавање проблема;  

8) сарадња;  

9)дигитална компетенција 
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- јавни наступ секције Дан школе,  

Савиндан, Дан жена 

- Ученици глуме на јавном 
наступу                        

индивидуалним способностима ученика. 
Припрема наставне материјале..Користи 
информационе технологије. Објашњава, посматра, 
анализира, бележи, мотивише, охрабрује, и 
усмерава рад ученика. Осмишља теме и набавља 
додатне материјале. 

 
 

Наставник: Весна Бјелић 
 

Deutscher Klub 

Разред:5-8. 
Недељни и годишњифондчасова: 1/36 
Циљ: Циљ је да ученици кроз забавне, активне и продуктивне задатке и активности унапреде и развију усмену и писмену комуникацију на 
немачкомјезику. 

Област Садржај Начин остваривања Исходи 
Међупредметне 

компетенције 

1. Deutsch 
Ist IN 

-Цртање, израдапаноа,  
–Израда поздрава на различитим 
језицима, декорација                                                                                  
– Израда презентација                                         
–Израда предмета од папира                                 
-Постављање изложбе дечијих радова 

Облици: индивидуални, 
фронтални, групни, рад у 
паровима,комбиновани (ин
дивидуални и у 
паровима,  индивидуални и 
групни) 
 
Методе: демонстративна, 
игровнеактивности 
 

Средства: хамер папир, 
бојице, водене, 
фломастери, маркери, 
компјутер 
 

Ученик:  
-открива нове информације о 
немачкојкултури;  
-Развија толеранцију и 
поштовање према другим 
културама и различитостима; 
 -Развија интересовања за нове 
теме и истраживање о истим 
- Развија комуникативне 
компетенције кроз разговор, 
анализу и изражава мишљења о 
датој теми. 
- Сарађује и планира заједнички 
пројекат. 
--Развија креативност и 

1) 
компетенцијазаучење; 
2) одговорноучешће у 
демократскомдруштву 
3) 
естетичкакомпетенција; 
4) комуникација; 
5) 
одговоранодноспремао
колини; 
6) 
одговоранодноспремаз
дрављу; 
7) предузимљивост и 
оријентацијакапредузет

2. Meine 
Interesse und 
Aktivitäten 

- Причање о активостима и 
интересовањимаученика 

- Састављањеспискасвихактивности 
и интересевоња и 
њиховпреводнанемачкијезик 

- Поделаучениканагрупе и 
израдапаноанаодређенутему 

3. Unsere 
Feste 

- Разговор о нашимпразницима 
- Прикупљањематеријалазаизрадуче
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ститкизаНовугодину и Божић 
- Израдачеститки 

Активностиученика:п 
рикупљајуматеријал, боје, 
пишутекстове, песме, 
запажају, уочавају, усвајају, 
препознају, разликују, 
обнављају, систематизују,   
објашњавају, певају, 
рецитују,месе, 
слушајупесме, сликају, 
цртају, израђујупаное… 
 

Активностинаставника: 
Организује и планира рад. 
Прати напредак ученика. 
Усклађује рад са 
индивидуалним 
способностима ученика. 
Припрема наставне 
материјале..Користи 
информационе технологије. 
Објашњава, посматра, 
анализира, бележи, 
мотивише, охрабрује, и 
усмерава рад ученика. 
Смишља програм 

маштовитост 
–Изражава своја интересовања и 
обрађује тему која га занима 
-Усавршава истраживачке и 
организационе способности 
-Развија комуникативне 
кометенције ученика 
-Изражава мишљења и 
разговора о личним искуствима 
-Сазнаје нове информације о 
свету око нас 
- Развија вештину истраживања 
и организације 
-Сарађује и заједно са другим 
ученицима долази до тема о 
којима желе да дискутују 
-Отворено комуницира и даје 
аргументе за сопствене ставове 
-Слуша саговорнике и остварује 
успешну комуникацију и дијалог 
-Усваја језик кроз игру и забаву. 
 -Развија здраву компетитивност 
кроз такмичења 

ништву; 
8) радсаподацима и 
информацијама; 9) 
решаванјепроблема; 
10) сарадња; 
11)дигиталнакомпетенц
ија 

4. Sehens
würdigkeiten 

- Разговор о већим градовима 
Немачке 

- Прикупљање и обрада података о 
већимградовима и њиховим 
знаменитостима 

- Писањетекстова о знаменитостима 

5. Perfekt 
und Präsens 

- понављањесадашњег и 
прошлогвремена 

- Израдараднихлистићасареченицам
а у перфекту и презенту 

6. Die 
Welt der Filme 
und Musik 

- Разговор о познатимфилмовима и 
музици 

- Прикупљањематеријала и 
писањетекстованазадатетеме 

- Презентовањерадова 

7. Berühm
te deutsche 
Dichter 

- Представљањенемачкихписаца 
- Одабиродговарајућегписца 
- Писањетекста о изабраномписцу 
- Израдазаједничкогпаноа 

8. Esist die 
Zeit für Auf 
Wiedersehen  

- ИзрадаукрасазаучионицунатемуIch
spreche Deutsch 

Наставник: Анкица Станишић 

 

English Club 
Разред: 5-8. 
Недељни број часова:1      Годишњи број часова:36 
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Циљ: Циљ је да ученици кроз забавне, активне и продуктивне задатке и активности унапреде и развију усмену и писмену комуникацију на 
енглеском језику. 

Теме Садржај Начин остваривања Исходи 
 

Међупредметне 
компетенције 

1. Енглеска 
историја и 
култура 

-упознавање са историјом енглеске кроз 
читање текстова 
-прављење паноа на тему историјских 
личности и догађаја и презентовање 
-упознавање са енглеском књижевношћу 
и читање одломака 
-дискусија о прочитаним делима 
-писање састава на одабрану тему из 
књижњвности 
-упознавање са енглеским обичајима и 
празницима 
-дискусија о сличностима и разликама 
енглеске и српске културе 

Облици:индивидуални,фр
онтални,групни,рад у 
паровимаМетоде: 
демонстративна,игровне 
активности,комбинованир
ад, монолошка, 
дијалошка, метода рада 
на тексту, истраживачке 
методе  

Средства: 
визуелна (текстови, 
фотографије, књиге, 
панои) интернет 

Активности ученика: 
запажају, уочавају, 
усвајају, препознају, 
разликују, обнављају, 
систематизују,   
објашњавају, презентују, 
планирају, записују, 
истражују 

Активности 
наставника:Организује и 
планира рад. Прати 
напредак ученика. 

Ученик: 
-открива нове информације о 
енглеској култури;  
-Развија толеранцију и 
поштовање према другим 
културама и различитостима; 
-Развија интересовања за нове 
теме и истраживање о истим 
-развија комуникативне 
компетенције кроз разговор, 
анализу и изражава мишљења о 
датој теми.                               

1) компетенција за 
учење; 

2) одговорно учешће 
у демократском 
друштву  

3) естетичка 
компетенција;  

4) комуникација;  

5) одговоран однос 
према околини;  

6) одговоран однос 
према здрављу;  

7) предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву;  

8) рад са подацима и 
информацијама;  

9) решаванје 
проблема;  

10) сарадња;  

11)дигитална 
компетенција 
 
 

2. English Club 
часопис 

-договор и организација часописа 
-предлагање тема и расподела за писање 
чланака(спорт, мода, здравље, 
окружење, осмишљање квиза, историја, 
храна, филм, музика...) 
-прикупљање информација, фотографија 
на дате теме 
-писање чланака и израда квизова 
-презентовање радова и израда часописа 

- Сарађује и планира заједнички 
пројекат                                         .---
-Развија креативност и 
маштовитост–Изражава своја 
интересовања и обрађује тему 
која га занима 
-Усавршава истраживачке и 
организационе способности 

3.Слободно 
време 

-Дискусија о стварима које се могу 
радити у слободно време и хобијима. 
- Писање састав на тему хобија 
-Читање и анализа текстова о 
занимљивим туристичким 
дестинацијама. 
-Разговор о омиљеним местима за 

-Развија комуникативне 
кометенције ученика 
-Изражава мишљења и 
разговора о личним искуствима 
-Сазнаје нове информације о 
свету око нас 
-развија вештину истраживања и 
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путовање и описивање сопствених 
искустава на путовањима 
-Прављење паноа о познатим градовима 
и њиховим знаменитостима и 
презентовање радова 

Усклађује рад са 
индивидуалним 
способностима ученика. 
Припрема наставне 
материјале..Користи 
информационе 
технологије. Објашњава, 
посматра, анализира, 
бележи, мотивише, 
охрабрује, и усмерава рад 
ученика. Осмишља теме и 
набавља додатне 
материјале. 
 

организације 
 

4. Дебате и 
дискусије 

-Договор о темама за дебате и дискусије 
-Излагање мишљења о одређеној теми 
-Групе неистомишљеника излажу 
чињенице и објашњавају сопствене 
ставове 
-Заједничке дискусије на теме музике, 
филма, спорта, књига, ствари које волимо 
да радимо.... 

-Сарађује и заједно са другим 
ученицима долази до тема о 
којима желе да дискутују 
-Отворено комуницира и даје 
аргументе за сопствене ставове 
-Слуша саговорнике и остварује 
успешну комуникацију и дијалог 

5. Игре за 
учење страног 
језика 

-Игре речи – појединачно и у групама 
-Организација такмичења у одабраним 
игрицама и темама. 
-Друштвене игре на енглеском језику. 

-Усваја језик кроз игру и забаву. 
-Развија здраву компетитивност 
кроз такмичења. 

Наставник: Тајана Булајић 

 

Ликовна секција 
Разред:  5-8 типичне наставе и одељења ученика са сметњама у развоју 
Недељни и годишњи фонд часова: 1 -36  
Циљ: Подстицање, окупљање и ангажовање ученика. Комбиновање традиције – нових медија у  стварању  и раду.  Укључивање у коришћење 
нових технологија, мас- медија... 
 

  Теме Садржај Начин остваривања Исходи Међупредметне компетенције 
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1. 
Цртање,сликање,вај
ање, графика 
(мурали ) 

- Цртање угљеним 
штапићима, тушем и пером 
- сликање темперама, 
пастелама, акрилним 
бојама 
-сликање на платну 
-израда линореза,  
графичке технике 
-израда мурала на згради 
школе 

Облици: Фронтални, индивидуални 
Методе: Монолог дијалог 
Средства: Репродукције,дечији 
радови. 
Активности ученика:Да што 
оригиналније и маштовитије 
одговори на дате теме и слободно 
се изражава и напредује. 
Активности наставника: Да подстиче 
и прати ученика у његовом раду 

Ученик: 
-уме да користи различите 
технике  
-Развија коришћење 
техника- цртања, сликања и 
вајања. 
-Развија интересовања за 
нове технике 
-развија осећај и начин 
представљања мурала на 
одређеној површини                            

1) компетенција за учење; 

3) естетичка компетенција;  

4) комуникација;  

5) одговоран однос према 
околини;  

10) сарадња;  

 
 
 
2. Филм 

 Гледање филмова о 
сликарима 
-прикупљање 
информација, фотографија 
на дате теме у оквиру 
одређеног филма 
-писање сценарија 
-презентовање радова и 
израда сопственог 
анимираног филма 

Облици:Фронтални,индивидуални 
Методе: Монолог дијалог 
Средства: Репродукције,дечијих 
радови. 
Активности ученика:Да што 
оригиналније и маштовитије 
одговори на дате теме и слободно 
се изражава и напредује. 
Активности наставника: Да подстиче 
и прати ученика у његовом раду 

Ученик: 
- Сарађује и планира, ради 
на заједничким пројектима                                        
-Развија креативност и 
маштовитос.  
-Изражава своја 
интересовања и обрађује 
теме које га занимају. 
-Развија осећај ка писању, 
самосталном и групном раду 
-Учи да ствара и креира 
филмове...,  

1) компетенција за учење; 
3) естетичка компетенција;  
4) комуникација;  
5) одговоран однос према 
околини;  
7) предузимљивост и 
оријентација ка предузетништву;  
8) рад са подацима и 
информацијама;  
9) решаванје проблема;  
10) сарадња;  
11)дигитална компетенција 

 
3.Практичан рад 
 -Рад на пројекту 

- израда макете ( Град у 
будућности) 
- израда личног Музеја 
 

Облици:Фронтални,индивид. 
Методе: Монолог дијалог 
Средства: Репродукције,децји 
радови.. 
Активности ученика:Да што 
оригиналније и маштовитије 
одговори на дате теме и слободно 
се изражава и напредује. 
Активности наставника: Да подстиче 
и прати ученика у његовом раду. 

Ученик: 
- Сарађује и планира 
заједнички пројекат                                         
- Развија креативност и 
маштовитост 
–Изражава своја 
интересовања и обрађује 
тему која га занима-Музеји... 
 

1) компетенција за учење; 
3) естетичка компетенција;  
4) комуникација;  
7) предузимљивост и 
оријентација ка предузетништву;  
8) рад са подацима и 
информацијама;  
9) решаванје проблема;  
10) сарадња;  
11)дигитална компетенција 
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4. Архитекура 
 
 
 
 
 

 
 
-Израда ентеријера ( 
сопствене собе)  
-израда екстеријера ( 
золошког врта)  
- израда споменика  
 
 

Облици: Фронтални,индивидуални 
Методе: Монолог дијалог 
Средства: Репродукције,децји 
радови.. 
Активности ученика:Да што 
оригиналније и маштовитије 
одговори на дате теме и слободно 
се изражава и напредује. 
Активности наставника: Да подстиче 
и прати ученика у његовом раду 

Ученик: 
-Упознаје се са 
Архитектуром и њеним 
могућностима  
-Уме да прави  оригинална 
решења 
- Учи и упознаје се са 
различитим врстама 
архитектуре 

1) компетенција за учење; 
3) естетичка компетенција;  
4) комуникација;  
7) предузимљивост и 
оријентација ка предузетништву;  
8) рад са подацима и 
информацијама;  
9) решаванје проблема;  
10) сарадња;  
11)дигитална компетенција 

 
 
5. Обликовање и 
заштита животне 
средине 
 
 
 
 

- Украшавање и 
улепшавање животне 
средине 
- уређење спољашњости 
школе 
- Уређење унутрашњости 
школе 
 

Облици:Фронтални,индивидуални 
Методе: Монолог дијалог 
Средства: Репродукције,децји 
радови.. 
Активности ученика:Да што 
оригиналније и маштовитије 
одговори на дате теме и слободно 
се изражава и напредује. 
Активности наставника: Да подстиче 
и прати ученика у његовом раду 

 
 
 
Ученик: 
 
-Усавршава истраживачке и 
организационе способности 
-Упознаје са начином 
опхођења у средини којој се 
налази и коју креира 
- Остварује своје идеје и 
радне способности 

1) компетенција за учење; 
2) одговорно учешће у 
демократском друштву  
3) естетичка компетенција;  
4) комуникација;  
5) одговоран однос према 
околини;  
6) одговоран однос према 
здрављу;  
7) предузимљивост и 
оријентација ка предузетништву;  
8) рад са подацима и 
информацијама;  
9) решаванје проблема;  
10) сарадња;  
11)дигитална компетенција 

 

 
6. Тематска настава 

 

Тематска настава ће се реализовати у складу са Школским развојним планом. Садржај и динамика тематске наставе за школску 2022/23. годину 
биће прецизирана почетком школске године у Годишњем плану рада школе. 


