
 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026. - ПРВИ ЦИКЛУС 

 

САДРЖАЈ 

 

1. ПРВИ РАЗРЕД ..................................................................................................................................................................... 3 

А- Обавезни наставни предмети ......................................................................................................................................... 3 

1.1. Српски језик .................................................................................................................................................................... 3 

1.2. Енглески језик ................................................................................................................................................................. 5 

1.3. Математика .................................................................................................................................................................... 7 

1.4. Свет око нас .................................................................................................................................................................... 8 

1.5. Ликовна култура ........................................................................................................................................................... 10 

1.6. Музичка култура ........................................................................................................................................................... 12 

1.7. Физичко и здравствено васпитање............................................................................................................................. 13 

1.8. Дигитални свет ............................................................................................................................................................. 15 

Б- Изборни програми .......................................................................................................................................................... 17 

1.9. Верска настава – православни катихизис .................................................................................................................. 17 

1.10. Грађанско васпитање ................................................................................................................................................. 22 

1.11. Матерњи језик са елементима националне културе- Русински језик .................................................................. 24 

1.12. Матерњи језик са елементима националне културе- Мађарски језик ................................................................. 26 

2. ДРУГИ РАЗРЕД .......................................................................................................................................................... 27 

А- Обавезни наставни предмети ....................................................................................................................................... 27 

2.1. Српски језик .................................................................................................................................................................. 27 

2.2. Енглески језик ............................................................................................................................................................... 29 

2.3. Математика .................................................................................................................................................................. 31 

2.4. Свет око нас .................................................................................................................................................................. 33 

2.5. Ликовна култура ........................................................................................................................................................... 37 

2.6. Музичка култура ........................................................................................................................................................... 39 

2.7. Физичко и здравствено васпитање............................................................................................................................. 41 

2.8. Дигитални свет ............................................................................................................................................................. 43 

Б- изборни програми .......................................................................................................................................................... 45 

2.9. Верска настава – православни катихизис .................................................................................................................. 45 

2.10. Грађанско васпитање ................................................................................................................................................. 53 

2.11. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Мађарски језик ................................................................... 54 

2.12. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Русински језик .................................................................... 56 

3. ТРЕЋИ РАЗРЕД .......................................................................................................................................................... 59 

А- обавезни наставни предмети ........................................................................................................................................ 59 



 

2 
 

3.1. Срспки језик .................................................................................................................................................................. 59 

3.2. Енглески језик ............................................................................................................................................................... 61 

3.3. Математика .................................................................................................................................................................. 63 

3.4. Природа и друштво ...................................................................................................................................................... 66 

3.5. Ликовна култура ........................................................................................................................................................... 68 

3.6. Музичка култура ........................................................................................................................................................... 70 

3.7. Физичко и здравствено васпитање............................................................................................................................. 72 

3.8. Дигитални свет ............................................................................................................................................................. 73 

Б- изборни програми .......................................................................................................................................................... 74 

3.9. Верска настава – православни катихизис .................................................................................................................. 74 

3.10. Грађанско васпитање ................................................................................................................................................. 80 

3.11. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Мађарски језик ................................................................... 82 

3.12. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Русински језик .................................................................... 84 

4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ............................................................................................................................................................. 89 

А – обавезни наставни предмети ...................................................................................................................................... 89 

4.1. Српски језик .................................................................................................................................................................. 89 

4.2. Енглески језик ............................................................................................................................................................... 92 

4.3. Математика .................................................................................................................................................................. 95 

4.4. Природа и друштво ...................................................................................................................................................... 97 

4.5. Ликовна култура ......................................................................................................................................................... 100 

4.6. Музичка култура ......................................................................................................................................................... 102 

4.7. Физичко и здравствено васпитање........................................................................................................................... 104 

Б- изборни програми ........................................................................................................................................................ 106 

4.8. Верска настава – православни катихизис ................................................................................................................ 106 

4.9. Грађанско васпитање ................................................................................................................................................. 116 

4.10. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Мађарски језик ................................................................. 118 

4.11. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Русински језик .................................................................. 119 

Облик образовно-васпитног рада ................................................................................................................................... 122 

Пројектна настава ............................................................................................................................................................. 122 

5.TEМАТСКА НАСТАВА (од 1. до 4. разреда) .................................................................................................................. 125 

6. СЕКЦИЈЕ од 1. до 4. разреда ........................................................................................................................................ 125 

Чувари природе ................................................................................................................................................................. 126 

Фолклор и ритмика ........................................................................................................................................................... 127 

Млади истраживачи .......................................................................................................................................................... 128 

Млади истраживачи .......................................................................................................................................................... 129 

Креативна учионица ......................................................................................................................................................... 131 



 

3 
 

1. ПРВИ РАЗРЕД 
 

А- Обавезни наставни предмети 
 

1.1. Српски језик 

Разред:први 

Недељни и годишњи фонд часова:5/180 

Циљ наставе и учења предмета Српски језик јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног 
изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела 
из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи  
Начин остваривања Начин провере 

остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

1.Почетно 
читање и 
писање  
 
2.Књижевност 
 
3.Језик 
(граматика, 
правопис и 
ортоепија) 
 
4. Језичка 
култура 
(говорење, 
слушање и 
читање) 
 

почетно 
читање и 
писање, 
књижев-
ност, језик 
и језичка 
култура 
 

– разликује изговорени глас и 
написано слово; изговорене и 
написане речи и реченице; 
– влада основном техником читања и 
писања ћириличког текста; 
– разуме оно што прочита; 
– активно слуша и разуме садржај 
књижевноуметничког текста који му 
се чита; 
– препозна песму, причу и драмски 
текст; 
– одреди главни догађај, време 
(редослед догађаја) и место 
дешавања у вези са прочитаним 
текстом; 
– уочи ликове и прави разлику између 
њихових позитивних и негативних 
особина; 
– изрази своје мишљење о понашању 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, рад на тексту, 
дискусија, аналитичко-
синтетичка, истраживачка, 
проблем метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, пројектор , 
интернет и софтвери... 
Активности ученика: запажају, 
уочавају, усвајају, препознају, 
разликују, обнављају, 

- праћење и 
бележење 
активности, 
напретка и 
постигнућа ученика, 
-вежбе у 
посматрању; 
-акустичке вежбе; 
-ортоепске вежбе; 
-ортографске вежбе; 
-лексичке вежбе; -
синтаксичке вежбе; 
-причање; 
-описивање; усмена 
испитивања, 
-говорне и писане 
вежбе, 
-диктати, 
-аутодиктат, 

1. Компетенција за 
целоживотно учење 
2. Комуникација 
3. Рад с подацима и 
информацијама 
4. Дигитална 
компетенција 
5. Решавање 
проблема 
6. Сарадња 
7. Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу 
9. Одговоран однос 
према околини 
10. Естетичка 
компетенција 

1СЈ.1.2.1. 
 1СЈ.1.2.2. 
1СЈ.1.2.4.  
1СЈ.1.2.5.  
1СЈ.1.2.6  
1СЈ.1.2.8.  
1СЈ.2.2.2.  
1СЈ.2.2.5.  
1СЈ.2.2.7.  
1СЈ.2.2.8.  
1СЈ.2.2.9. 
1СЈ.2.2.10. 
1СЈ.3.2.1.  
1СЈ.3.2.7.  
1СЈ.1.3.2. 
 1СЈ.1.3.3. 
1СЈ.1.3.4.  
1СЈ.1.3.5. 
1СЈ.1.3.10. 
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ликова у књижевном делу; 
– препозна загонетку и разуме њено 
значење; 
– препозна басну и разуме њено 
значење;  
– разликује слово, реч и реченицу; 
– правилно изговори и напише кратку 
и потпуну реченицу једноставне 
структуре са одговарајућом 
интонацијом, односно 
интерпункцијским знаком на крају; 
– правилно употреби велико слово;  
– учтиво учествује у вођеном и 
слободном разговору; 
– обликује усмену поруку служећи се 
одговарајућим речима; 
– усмено препричава; усмено прича 
према слици/сликама и о 
доживљајима;  
– усмено описује ствари из 
непосредног окружења; 
– бира и користи одговарајуће речи у 
говору; на правилан начин користи 
нове речи у свакодневном говору; 
– напамет говори краће књижевне 
текстове;  
– учествује у сценском извођењу 
текста; 
– пажљиво и културно слуша 
саговорнике; 
– слуша, разуме и парафразира 
поруку; 
– слуша интерпретативно читање и 
казивање књижевних текстова ради 
разумевања и доживљавања; 
– примењује основна правописна 
правила; 
– пише читко и уредно; 
– писмено одговара на постављена 

систематизују, иименују.  
процењују, анализирају, 
синтетизују,                                                                                                                 
доживљавају,  
упоређују,закључују,доказују, 
дефинишу, наводе нове 
примере, служе се  правописом 
и правописним речником, 
преписују, пишу,                                                                  
схватају текст у целини и 
појединостима, утврђују,  
обнављају знања, повезујуу 
знања о језику са 
комуникативним говором, 
вежбају на примерима из 
непосредне говорне праксе, 
препричавају,  
читају текст (наглас и у себи), 
укључују се  у библиотеку 
(школску, месну), тумаче текст, 
учествују слободном разговору, 
откривају поруку  
текста,описују, 
препричавају,објашњавају, 
самостално саопштавају 
утиске...                                                           
Активности наставника: 
Организује, планира и прати 
наставни процес. Усклађује рад 
са индивидуалним 
способностима ученика.  
Припрема наставне материјале. 
Води наставни процес. Користи 
информационе технологије. 
Објашњава, посматра, 
анализира, бележи, мотивише, 
охрабрује, и усмерава. Прати 
рад ученика. Процењује. 
Оцењује. 

-наставни листићи, 
-читање наглас, 
- провера 
разумевања 
прочитаног 
-драмасизације, 
 -усмене и писане 
провере степена 
усвојености знања, 
-свеске ученика и 
продукти њихових 
радова 
-годишњи тест 
-коришћење  
е-уџбеника, 
 
 

11. Предузимљивост 
и оријентација 
капредузетништву 

1СЈ.1.4.3.  
1СЈ.1.4.4.  
1СЈ.1.4.5.  
1СЈ.2.4.6.  
1СЈ.2.4.8.  
1СЈ.2.4.9. 
 1СЈ.3.4.4. 
1СЈ.1.5.1. 
 1СЈ.1.5.2. 
1СЈ.1.5.3.  
1СЈ.1.5.4. 
1СЈ.2.5.2.  
1СЈ.2.5.3.  
1СЈ.2.5.4.  
1СЈ.2.5.5.  
1СЈ.2.5.6. 
 1СЈ.3.5.1. 
1СЈ.3.5.2.  
1СЈ.0.1.1.  
1СЈ.0.1.2. 
 1СЈ.0.1.3. 
1СЈ.0.1.4.  
1СЈ.0.1.5. 
 1СЈ.0.1.6. 
1СЈ.0.1.7. 
 1СЈ.1.3.1 
1СЈ.1.3.3.  
1СЈ.1.3.4. 
1СЈ.1.3.5.  
1СЈ.1.3.6.  
1СЈ.1.3.7 
.1СЈ.1.3.8. 
1СЈ.1.3.9. 
1СЈ.1.3.10. 
1СЈ.2.3.3.  
1СЈ.2.3.5. 
 1СЈ.2.3.6.   
1СЈ.2.3.7. 
 1СЈ. 3.3.1. 



 

5 
 

питања; 
– спаја више реченица у краћу целину; 
– пише реченице по диктату 
примењујући основна правописна 
правила; 
– гласно чита, правилно и са 
разумевањем; 
– тихо чита (у себи) са разумевањем 
прочитаног; 
– пронађе информације експлицитно 
изнете у тексту. 

  

 

1.2. Енглески језик 

Разред:I (први) 

Недељни и годишњифондчасова: 2, 72 

Циљ:Циључењастраногјезика у основномобразовању и васпитањуједасеученикусвајањемфункционалнихзнања о језичкомсистему и култури и 
развијањемстратегијаучењастраногјезикаоспособизаосновнуусмену и писанукомуникацију и стекнепозитиванодноспремадругимјезицима и културама, као и 
премасопственомјезику и културномнаслеђу. 

Називтеме Исходи Начиностваривања Начинпровереоства
реностиисхода 

Међупредметнеко
мпетенције 

Стандардипости
гнућа 

Поздрављање 
 
Представљањесебе и 
других и тражење / 
давањеосновних 
информација о себи 
или другима 
 
Разумевање и давање 
једноставних 
упутстава и налога 
 
Позив и реаговање на 

Ученик ће бити у стању да:  
- поздрави и отпоздрави, 
примењујућинајједноставнијајезичкасредств
а; 
- представисебе и другог; 
- разумејаснопостављенаједноставна 
питањаличнеприроде и одговаранањих; 
- разумекратка и једноставнаупутства и 
налоге и реагујенањих; 
- дајекратка и једноставнаупутства и налоге; 
- разумепозив и реагујенањега; 
- упутипозивназаједничкуактивност; 
- разумекратке и једноставнемолбе и 

Облици: фронтални, 
индивидуални, групни, рад 
у пару, пантомима 
 
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
раднатексту,илустративно-
демонстративна, 
практичанрад, тпр метода 
 
Средства: Раднилист, 
Уџбеник, ЦД, плејер,свеска, 
картице, постери, стикери. 

-Формативно  
-оцењивањем 
језичких вештина 
(слушање, говор ) 
-оцењивање 
усвојености 
лексичких 
садржаја и језичких 
структура, 
ангажованости и 
залагање у раду на 
часу и ван њега 
(активност , 

компетенцијазацел
оживотноучење; 
 
2) комуникација; 
 
3) радсаподацима и 
информацијама; 
 
4) 
дигиталнакомпетен
ција; 
 
5) 

Објављени у: 
ПРАВИЛНИКУ 
о општим 
стандардима 
постигнућа за 
крај основног 
образовања за 
страни језик 
 
"Службени 
гласник РС", број  
10/2017, 
12/2018, 
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позив за учешће у 
заједничкој 
активности 
 
Исказивање молбе, 
захвалности и 
извињења 
 
Честитање 
 
Описивање бића, 
предмета, места и 
појава 
 
Исказивање потреба, 
осета и осећања 
 
Исказивање положаја 
у простору 
 
Изражавање 
припадања 
/неприпадања и 
поседовања/непосед
овања 
 
Изражавање 
допадања / 
недопадања 
 
 
 

реагујенањих; 
- упутикратке и једноставнемолбе; 
- искаже и прихватизахвалност и 
извињењенаједноставанначин; 
- разумеједноставноисказанечеститке и 
одговаранањих; 
- упутиједноставнечеститке; 
- препозна и именујеживабића, предмете и 
местаизнепосредногокружења; 
- разумеједноставнеописеживихбића, 
предмета и места; 
- опишеживабића, предмете и 
местакористећиједноставнајезичкасредства; 
- разумесвакодневнеисказе у 
везисанепосреднимпотребама, осетима и 
осећањима и реагујенањих; 
- изразиосновнепотребе, осете и 
осећањакратким и 
једноставнимјезичкимсредствима; 
- разумеједноставнаобавештења о положају 
у простору и реагујенањих; 
- тражи и пружикратка и 
једноставнаобавештења о положају у 
простору; 
- разумеједноставнеисказекојимасе 
изражаваприпадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагујенањих; 
- тражи и дајеједноставнеисказекојимасе 
изражаваприпадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
- разумеједноставнеисказеза 
изражавање допадања/недопадања и 
реагујенањих; 
- тражимишљење и изражавадопадање/ 
недопадањеједноставнимјезичким 
средствима. 

 
Активностиученика: запажа, 
уочава, 
закључује,обележава, 
промишља, пита, пева, 
констатује, црта, боји, лепи, 
сече, спајарешава, 
разликује, наводи, 
разврстава, слуша, чита, 
презентује, изражава 
мишљење, класификује, 
упоређује... 
 
Активностинаставника: 
подучава, подстиче, 
упућује, наводи, проверава, 
процењује, 
вреднује,мотивише, 
награђује, похваљује, 
презентује... 

практичан рад у току 
часа) 

решавањепроблема
; 
 
6) сарадња; 
 
7) одговорноучешће 
у 
демократскомдруш
тву; 
 
8) 
одговоранодноспре
маздрављу; 
 
9) 
одговоранодноспре
маоколини; 
 
10) 
естетичкакомпетенц
ија; 
 
11) 
предузимљивост и 
предузетничкакомп
етенција. 

15/2018, 
18/2018, 1/2019 i 
2/2020) 

Наставник:Весна Гурановић 
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1.3. Математика 

Разред:први 
Недељни и годишњи фонд часова:5/180 

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

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи  
Начин остваривања Начин провере 

остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

1.Геометрија 
(положај, 
величина и 
облик 
предмета, 
линије) 
 
2.Бројеви 
 
3.Мерење и 
мере 
 

односи у 
простору, 
геометријск
и облици, 
 број,  
сабирање и 
одузимање  
и мере 

− одреди међусобни положај 
предмета и бића и њихов положај у 
односу на тло; 
− упореди предмете и бића по 
величини; 
− уочи и именује геометријске облике 
предмета из непосредне околине;  
− именује геометријска тела и фигуре; 
− групише предмете и бића са 
заједничким својством; 
− сложи/разложи фигуру која се 
састоји од познатих облика; 
− разликује: криву, праву, изломљену, 
затворену и отворену линију; 
− црта праву линију и дуж помоћу 
лењира;  
− броји унапред и уназад и са 
прескоком;  
− прочита, запише, упореди и уреди 
бројеве прве стотине и прикаже их на 
бројевној правој; 
− користи редне бројеве; 
− разликује парне и непарне бројеве, 
одреди највећи и најмањи број, 
претходника и следбеника;  
− користи појмове: сабирак, збир, 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, пројектор , 
интернет и софтвери... 
Активности ученика: 
играју, посматрају, уочавају, 
упоређују, описију,  
разговарају, дискутују, излажу, 
илуструју, пишу, читају, 
анализирају, синтетизују, 
стварају, процењују, решавају 
проблем,примењују, прате, 
слушају...                                 
Активности наставника: 

 
-праћење и 
бележење 
активности, 
напретка и 
постигнућа 
ученика, 
-усмене и писмене 
провере степена 
усвојености 
знања, 
-наставни 
листићи; 
-свеске ученика и 
продукти њихових 
радова 
-контролни задаци 
-годишњи тест 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Компетенција за 
целоживотно учење 
2. Комуникација 
3. Рад с подацима и 
информацијама 
4. Дигитална 
компетенција 
5. Решавање проблема 
6. Сарадња 
7. Одговорно учешће у 
демократском друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу 
9. Одговоран однос 
према околини 
10. Естетичка 
компетенција 
11. Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

1МА.1.2.1 
1МА.2.2.1. 
1МА.1.1.1. 
1МА.1.1.2. 
1МА.1.1.4. 
1МА.2.1.1. 
1МА.2.1.2. 
1МА.2.1.3. 
1МА.2.1.4. 
1МА.3.1.1. 
1МА.3.1.2. 
1МА.3.1.4. 
1МА.1.2.2. 
1МА.1.2.3.1
МА.1.4.1. 
1МА.2.4.1. 
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умањеник, умањилац, разлика; 
− сабира и одузима два једноцифрена 
броја не записујући поступак;  
− сабира и одузима до 100 без 
прелаза преко десетице;  
− растави број на сабирке и примени 
замену места и здруживање сабирака 
ради лакшег рачунања; 
− реши текстуални задатак са једном 
операцијом; 
− разликује новчане апоене до 100 
динара и упореди њихову вредност; 
− уочи правило и одреди следећи 
члан започетог низа; 
− прочита и користи податке са 
једноставнијег стубичног и сликовног 
дијаграма или табеле; 
− измери дужину задатом, 
нестандардном јединицом мере; 
− преслика тачке и фигуре у 
квадратној мрежи на основу задатог 
упутства. 

Организује, планира и прати 
наставни процес. Усклађује рад 
са индивидуалним 
способностима ученика.  
Припрема наставне материјале. 
Води наставни процес. Користи 
информационе технологије. 
Објашњава, посматра, 
анализира, бележи, мотивише, 
охрабрује, и усмерава. Прати 
рад ученика. Процењује. 
Оцењује. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4. Свет око нас 

Разред:први 
Недељни и годишњи фонд часова:2/72 
Циљ наставе и учења предмета Свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи  
Начин остваривања Начин провере 

остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

1.Ја и други 
 
2.Породичн
и дом и 

оријентаци-
ја, 
култура 
живљења,  

− препозна и искаже радост, страх, 
тугу и бес уважавајући себе и друге; 
− правовремено и примерено 
ситуацији искаже своје основне 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 

-праћење и 
бележење 
активности, 
напретка и 

1. Компетенција за 
целоживотно учење 
2. Комуникација 
3. Рад с подацима и 

1ПД.1.5.1. 
1ПД.1.5.2.  
1ПД.1.2.3. 
1ПД.2.5.1. 
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школа 
 
3.Здравље 
и 
безбедност 
 
4.Оријентац
ија у 
простору и 
времену 

и друштвена 
стварност у 
непосред-
ном 
окружењу  
 

животне потребе за храном, водом и 
одласком у тоалет; 
− се понаша тако да уважава 
различитости својих вршњака и других 
људи; 
− придржава се договорених правила 
понашања у школи и прихвата 
последице ако их прекрши; 
− сарађује са вршњацима у 
заједничким активностима;  
− одржава личну хигијену и адекватно 
се одева у циљу очувања здравља; 
− чува своју, школску и имовину 
других; 
− прати инструкције одраслих у 
опасним ситуацијама: поплава, 
земљотрес, пожар; 
− својим речима опише пример неке 
опасне ситуације из свог непосредног 
окружења; 
− примењује правила безбедног 
понашања на путу од куће до школе 
приликом кретања улицом са и без 
тротоара и преласка улице;  
− снађе се у простору помоћу 
просторних одредница: напред-назад, 
лево-десно, горе-доле и 
карактеристичних објеката;  
− одреди време својих активности 
помоћу временских одредница: 
делови дана, обданица и ноћ, дани у 
недељи, пре, сада, после, јуче, данас, 
сутра, прекјуче, прекосутра; 
− посматрањем и опипавањем 
предмета одреди својства материјала: 
тврдо-меко, провидно-непровидно, 
храпаво- глатко;  
− учествује у извођењу једноставних 
огледа којима испитује природне 

аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, пројектор , 
интернет и софтвери... 
Активности ученика: цртају, 
боје, уочавају, именују, 
препознају, откривају, прави 
моделе, демонстрирају 
решења, посматрају, 
анализирају, упоређују, 
размењујуискуства, пронали, 
постављају питања, 
експериментишу, закључују и 
изражавају задовољство. 
 
Активности наставника: 
Планира и прати наставни 
процес. Усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише, 
подстиче, дискутује, анализира, 
мотивише, координира, 
подржава, коригује, помаже у 
раду, прати ефекте и оцењује.. 

постигнућа 
ученика, 
-усмене провере 
степена 
усвојености 
знања, 
-наставни 
листићи; 
-једноставни 
огледи 
-свеске ученика и 
продукти њихових 
радова 
- тест (тематски, 
годишњи) 
 
 
 

информацијама 
4. Дигитална 
компетенција 
5. Решавање 
проблема 
6. Сарадња 
7. Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу 
9. Одговоран однос 
према околини 
10. Естетичка 
компетенција 
11. Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 

1ПД.2.5.2. 
1ПД.3.5.1. 
1ПД.1.1.1. 
1ПД.1.1.2. 
1ПД.1.1.3. 
1ПД.1.1.4. 
1ПД.1.1.5. 
1ПД.1.2.3. 
1ПД.2.1.1. 
1ПД.2.1.2. 
1ПД.3.1.1. 
1ПД.1.4.1. 
1ПД.1.4.2. 
1ПД.1.4.4. 
1ПД.2.4.1. 
1ПД.2.4.2.1П
Д.1.5.4. 
1ПД.1.5.5. 
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феномене; 
− разликује природу од производа 
људског рада на примерима из 
непосредног окружења; 
− препознаје облике појављивања 
воде у непосредном окружењу: 
потоци, реке, баре, језера; 
− препознаје изглед земљишта у 
непосредном окружењу: равница, 
брдо, планина; 
− идентификује биљке и животиње из 
непосредног окружења на основу 
њиховог спољашњег изгледа; 
− уочава разноврсност биљака и 
животиња на основу спољашњег 
изгледа; 
− препознаје главу, труп, руке и ноге 
као делове тела и њихову улогу у 
његовом свакодневном животу; 
− препознаје улогу чула вида, слуха, 
мириса, укуса и додира у његовом 
свакодневном функционисању и 
сазнавању окружења; 
− штеди воду и одлаже отпад на 
предвиђена места; 
− се понаша тако да не угрожава 
биљке и животиње у непосредном 
окружењу; 
− повезује резултате учења и рада са 
уложеним трудом. 
 

 
1.5. Ликовна култура 

Разред:први 
Недељни и годишњи фонд часова:1/36 

Циљ наставе и учења предмета Ликовна култура 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. 
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Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи  
Начин остваривања Начин провере 

остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

1.Ликовна 
култура и 
окружење 
 
2.Односи у 
видном 
пољу 
 
3.Обликова
-ње 
 
4.Споразу-
мевање 
 

простор, 
облик и 
линија 
 

-опише, својим речима, визуелне 
карактеристике по којима препознаје 
облике и простор; 
– пореди своје утиске и утиске других 
о уметничким делима, изгледу 
објеката/предмета и облицима из 
природе и окружења; 
– одреди, самостално и у сарадњи са 
другима, положај облика у простору и 
у равни; 
– црта на различитим подлогама и 
форматима папира; 
– користи материјал и прибор у 
складу са инструкцијама; 
– обликује једноставне фигуре од 
меког материјала;  
– одабере, самостално, начин спајања 
најмање два материјала; 
– преведе једноставне појмове и 
информације у ликовни рад; 
– изрази, материјалом и техником по 
избору, своје замисли, доживљаје, 
утиске, сећања и опажања; 
– преобликује, сам или у сарадњи са 
другима, употребне предмете 
мењајући им намену; 
– изрази познате појмове мимиком и 
покретом тела, без звука; 
– повеже одабрану установу културе 
са њеном наменом; 
– поштује договоре и правила 
понашања и облачења приликом 
посете установама културе. 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: 
дидактички материјали, 
уџбенички комплет, компјутер, 
пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
слушају,уочавају, описују, 
упоређују,  истражују, повезују, 
спајају, сецкају, лепе, боје, 
цртају, обликују, уметнички се 
изражавају... 
Акивности наставника: 
Планира и прати наставни 
процес. Објашњава и показује. 
Усмерава, координира, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише, 
подстиче, дискутује,анализира, 
мотивише, вреднује,оцењује... 
 
 

-праћење и 
бележење 
активности, 
креативности, 
напретка и 
постигнућа 
ученика, 
-продукти 
ученичких радова 
-изложбе 
ученичких радова 
-естетска анализа 
ученичких радова 
 

1. Компетенција за 
целоживотно учење 
2. Комуникација 
3. Рад с подацима и 
информацијама 
4. Дигитална 
компетенција 
5. Решавање 
проблема 
6. Сарадња 
7. Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу 
9. Одговоран однос 
према околини 
10. Естетичка 
компетенција 
11. Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 
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1.6. Музичка култура 

Разред:први 
Недељни и годишњи фонд часова:1/36 
Циљ наставе учења предмета Музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко 
искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и 
културе свога и других народа. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи  
Начин остваривања Начин провере 

остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

 
 
1.Слушање 
музике 
 
2.Извођење 
музике 
 
3.Музичко 
стваралашт
во 

тон, покрет, 
мелодија, 
ритам и 
извођење 
 

објасни својим речима утиске о 
слушаном делу, особине тона, 
доживљај прегласне музике и њеног 
утицаја на тело и зашто је тишина 
важна; 
– разликује одабране звукове и 
тонове, певање/свирање; хор/један 
певач/група певача; оркестар/један 
свирач/група свирача, боју различитих 
певачких гласова и инструмената и 
музичке изражајне елементе; 
– препозна музички почетак и крај и 
понављање теме или 
карактеристичног мотива у слушаном 
делу; 
– повезује музичко дело у односу на 
њему блиске ситуације, врсту гласа и 
боју инструмента са карактером дела; 
– поштује договорена правила 
понашања при слушању музике;  
– користи самостално или уз помоћ 
одраслих, доступне носиоце звука; 
– изговара у ритму уз покрет 
бројалице; 
– пева по слуху песме различитог 
садржаја и расположења; 
– пева по слуху уз покрет народне 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, пројектор , 
интернет и софтвери... 
Активности ученика: слуша, 
пева, ствара, изводи, креира, 
сазнаје, истражује,  боји, црта, 
уметнички се изражава... 
Акивности наставника:Планира 
и прати наставни процес. 
Објашњава и показује. 
Усмерава, координира, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише, 
подстиче, дискутује,анализира, 
мотивише, вреднује,оцењује... 

-праћење и 
бележење 
активности, 
креативности, 
напретка и 
постигнућа 
ученика, 
-посматрање; 
-слушање 
-разговори; 
-аудио визуелни 
записи; 
-продукти 
ученичких радова; 
-приредбе 

1. Компетенција за 
целоживотно учење 
2. Комуникација 
3. Рад с подацима и 
информацијама 
4. Дигитална 
компетенција 
5. Решавање 
проблема 
6. Сарадња 
7. Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу 
9. Одговоран однос 
према околини 
10. Естетичка 
компетенција 
11. Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 
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песме, музичке игре; 
– примењује правилан начин певања 
и договорена правила понашања у 
групном певању и свирању; 
– свира по слуху звучне ономатопеје и 
илустрације, ритмичку пратњу уз 
бројалице и песме, једноставне 
аранжмане, свирачке деонице у 
музичким играма; 
– повезује почетне тонове песама-
модела и једноставних наменских 
песама са бојама, ритам са графичким 
приказом; 
– објашњава својим речима доживљај 
свог и туђег извођења; 
– учествује у школским приредбама и 
манифестацијама; 
– направи дечје ритмичке 
инструменте; 
– ствара звучне ефекте, покрете уз 
музику, мању ритмичку целину 
помоћу различитих извора звука, 
ритмичку пратњу за бројалице, песме 
и музичке игре помоћу различитих 
извора звука, музичко питање и 
одговор на ритмичким удараљкама, 
једноставну мелодију на краћи задати 
текст; 
– изабере према литерарном 
садржају одговарајући музички 
садржај. 

 
 
 

 

1.7. Физичко и здравствено васпитање 

Разред:први 
Недељни и годишњи фонд часова:3/108 
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Циљ наставе и учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 
физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи  
Начин остваривања Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

1.Физичке 
способности 
 
2.Моторичке 
вештине 
-ходање и 
трчање 
-скакања и 
прескакања 
-бацања и 
хватања 
-пужења, 
вишења, 
упори и 
пењања 
-вежбе на тлу 
-вежбе 
равнотеже 
-вежбе са 
реквизитима 
-плес и 
ритмика 
-полигони 
 
 
3.Физичка и 
здравствена 
култура 
-култура 
вежбања и 
играња 
-здравствено 
васпитање 

васпитање, 
физичко 
вежбање, 
игра, 
здравље и 
култура 
 

- примени једноставне, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
– правилно изведе вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 
– комбинује и користи усвојене моторичке 
вештине у игри и у свакодневном животу; 
– одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 
– разликује правилно од неправилног 
држања тела и правилно држи тело;  
– примењује правилну технику дисања 
приликом вежбања; 
– изведе кретања, вежбе и 
кратке саставе уз музичку пратњу; 
– игра дечји и народни плес; 
– користи основну терминологију вежбања; 
– поштује правила понашања на просторима 
за вежбање; 
– поштује мере безбедности током 
вежбања; 
– одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима у просторима за 
вежбање; 
– поштује правила игре; 
– навија фер и бодри учеснике у игри; 
– прихвати сопствену победу и пораз; 
– уредно одлаже своје ствари пре и након 
вежбања; 
– наведе делове свога тела и препозна 
њихову улогу; 
– уочи промену у расту код себе и других; 
– уочи разлику између здравог и болесног 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
демонстративна,дијалошка, 
дискусија, аналитичко-
синтетичка, истраживачка, 
проблем метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, реквизити за 
вежбање, компјутер, 
пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
слуша и реагује на команде, 
вежба, хода, трчи, скаче, 
прескаче,баца, хвата, пузи, 
пење се, игра уз музичку 
пратњу, навија, изводи 
игровне активности, 
примењује здравствено-
хигијенске мере… 
Акивности наставника: 
Организује и планира 
наставни процес. Усклађује 
рад са индивидуалним 
способностима ученика. 
Води наставни процес. 
Објашњава, посматра, 

-праћење и 
бележење 
активности, 
напретка и 
постигнућа ученика, 
-праћење примене 
физичке и 
здравствене културе 
-посматрање; 
-разговори; 
-вежбе 
-игре 
-крос 
-задовољство 
ученика на часу 
 
 

1. Компетенција за 
целоживотно учење 
2. Комуникација 
3. Рад с подацима и 
информацијама 
4. Дигитална 
компетенција 
5. Решавање 
проблема 
6. Сарадња 
7. Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу 
9. Одговоран однос 
према околини 
10. Естетичка 
компетенција 
11. 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
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стања; 
– примењује здравствено-хигијенске мере 
пре, у току и након вежбања; 
– одржава личну хигијену; 
– учествује у одржавању простора у коме 
живи и борави; 
– схвати значај коришћења воћа у исхрани; 
– правилно се понаша за столом. 

бележи, мотивише, 
охрабрује и усмерава. Прати 
рад ученика. Процењује. 
Оцењује… 
 
 
 

 

1.8. Дигитални свет 

Разред:први 
Недељни и годишњи фонд часова:1/36 
Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу 
дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи  
Начин остваривања Начин провере 

остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

1.Дигитално 
друштво 
 
2.Безбедно 
коришћење 
дигиталних 
уређаја 
 
3.Алгоритамск
и начин 
размишљања 

дигитални 
уређаји, 
интернет, 
електронск
и отпад, 
подаци о 
личности, 
безбедност, 
решавање 
проблема, 
алгоритам 

– препозна дигиталне уређаје из 
окружења и именује неке од њих;  
– наведе неке од животних ситуација у 
којима дигитални уређаји олакшавају 
обављање послова; 
 – упореди начине рада и живота људи пре 
и после појаве дигиталних уређаја; – 
упореди начине креативног изражавања 
са дигиталним уређајима и без њих;  
– користи дигиталне уџбенике за учење 
(самостално и/или уз помоћ наставника); 
 – упореди дигитални и папирни уџбеник; 
– упореди традиционалне видове 
комуникације са комуникацијом 
посредством дигиталних уређаја; 
 – наведе неке од карактеристика 
„паметног“ дигиталног уређаја;  
– наведе на који начин дигитални уређаји 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
демонстративна,дијалошка, 
дискусија, аналитичко-
синтетичка, истраживачка, 
проблем метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: уџбенички 
комплет,дидактички 
материјали,  компјутер, 
пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  

-праћење и 
бележење 
активности, 
напретка и 
постигнућа 
ученика; 
-посматрање; 
-разговори; 
-вежбе; 
-игре; 
-коришћење 
дигиталних 
уџбеника за 
учење; 
-продукти 
ученичких 
активности; 
-задовољство 

1. Компетенција за 
целоживотно учење 
2. Комуникација 
3. Рад с подацима и 
информацијама 
4. Дигитална 
компетенција 
5. Решавање 
проблема 
6. Сарадња 
7. Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу 
9. Одговоран однос 
према околини 
10. Естетичка 
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могу да допринесу упознавању културне 
баштине; 
 – наведе основна правила за коришћење 
дигиталних уређаја како не би угрозио 
здравље; 
– наведе неке од здравствених ризика 
везаних за прекомерно или неправилно 
коришћење дигиталних уређаја; 
 – доведе у везу начин одлагања 
електронског отпада са загађењем 
животне средине;  
– наброји основне податке о личности; – 
објасни зашто саопштавање података о 
личности представља ризично понашање 
при комуникацији помоћу дигиталних 
уређаја;  
– именује особе илиинституције којима се 
треба обратити за помоћ у случају 
контакта са непримереним дигиталним 
садржајем, непознатим, злонамерним 
особама или особама које комуницирају 
на неприхватљив начин; 
 – наведе основне препоруке за руковање 
дигиталним уређајем на одговоран начин 
(примена мера физичке заштите) и објасни 
зашто је важно примењивати их;  
– анализира једноставан познати 
поступак/активност и предлаже кораке за 
његово спровођење;  
–протумачи симболе 
познатог/договореног значења и спроведе 
поступак описан њима; 
 – уочи и исправи грешку у симболима 
израженом упутству (алгоритму), провери 
ваљаност свог решења и по потреби га 
поправи (самостално или сараднички);  
– доведе у везу алгоритам и понашање 
дигиталног уређаја. 

слушају, посматрају, 
препознају, наводе, 
упоређују, повезују, 
комуницирају, објашњавају, 
набрајају, именују, 
анализирају, тумаче, 
предлажу,увежбавају, 
решавају, исправљају грешке, 
користе дигиталне уџбенике… 
Акивности наставника: 
Организује и планира 
наставни процес. Усклађује 
рад са индивидуалним 
способностима ученика. Води 
наставни процес. Објашњава, 
посматра, бележи, мотивише, 
охрабрује и усмерава. Прати 
рад ученика. Процењује. 
Оцењује. 
 
 
 

ученика на часу 
 
 
 

компетенција 
11. Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 
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Б- Изборни програми 
 
1.9. Верска настава – православни катихизис 

Недељни и годишњи фонд часова: 1 / 36 
Разред:  Први 
 
ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 

1. Учимо о нашој вери - 
уводни час 

упознавање ученика и 
вероучитеља 

 упознавање ученика са 
садржајима предмета и начином 
рада 

 мотивисање ученика за 
похађање часова верске наставе 

Когнитивни аспект: 

да разуме основнa сазнања о темама које ће се 
обрађивати на настави Православног 
катихизиса Афективни аспект: 

бити подстакнут да активно учествује на 
часовима верске наставе 

Упознавање са 
садржајем програма и 
начином рада 

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 

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 
ОСНОВ ЖИВОТА 

 

 

Моја породица 

Моја школа и другари 

Ми смо део Божје 
породице (Цркве) 

ученицима пружити основ за 
разумевање човека као бића 

заједнице 

пружити ученицима елементарно 
знање о Богу као бићу заједнице 

Когнитивни аспект: 

моћи да опише и објасни значење појма 
заједнице као и његов однос према њему 
блиским особама (породици) 

моћи да препозна да не можемо једни без 
других 

знати да нас љубав повезује са другима 

знати да се правилно осени крсним знаком 

знати да је Бог Света Тројица (Заједница) 

приче и слике које 
приказују породицу 

може и прича о 

„малој породици“ (деца 
са једним родитељем, 
или старатељем) 

садржаји у вези са 
животом у школи (нова 
заједница); односи у 

заједници, 
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знати да крштењем постајемо 

  чланови Божје породице (Цркве) 

Афективни аспект: 

пожелети да чини добро другима (ближњима) 
у својој заједници 

желети да изражава хришћанску љубав према 
Богу и ближњима 

правила понашања 

Божја породица (ко су 
чланови Божје 
породице; како се 
постаје њен члан...) 

облике наставе: 

теоријска настава (35 часова) 

практична настава (1 час) 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, која својом динамиком подстиче 
ученике на 

истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације 
стављати нагласак више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

III - ЗАЈЕДНИЦА 
ЉУБАВИ БОГА, ЧОВЕКА 
И 

ПРИРОДЕ 

 

Послушност 

 

Даривање – нашa 
љубав 

 

Цео свет на дар 

 

Оче наш - зовемо нашег 
Бога 

пружити основ за разликовање и 
упоређивање породичних односа 
и односа који владају у Цркви 

пружити основ за упознавање 
односа који владају између човека 
и Бога 

пружити основ за разумевање да 
је молитва наш разговор са Богом 

омогућити ученицима да увиде да 
се породични односи и односи у 
Цркви исказују на конкретан 
начин 

ученицима пружити основ за 
разумевање да се кроз међусобне 
односе љубави остварује јединство 

Когнитивни аспект: 

знати да заједница са Богом почива на слободи 

знати да је послушност израз љубави 

моћи да препозна да је даривање плод љубави 

моћи да сазна да је молитва разговор са Богом 

моћи да усвоји текст молитве Оче наш 

знати да је Бог Отац створио свет из љубави 

моћи да препозна да је наш живот Божји дар 

знати да Бог жели да живимо у заједници са 
Њим 

Афективни аспект: 

показивати жељу да љубав исказује на 
конкретан начин 

бити мотивисан да љубав према Богу изражава 
молитвом 

приче које говоре о томе 
да када некога волимо, 
онда га и слушамо 

како можемо да 
помогнемо 

другоме; 

љубављу чиним добра 
дела 

садржаји који говоре и 
приказују лепоту 
створеног света 

песмица: „Ал` је леп овај 
свет“, Ј.Ј. Змај 

Бог је цео свет створио 
из љубави 
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IV - НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ 
БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ 

пружити ученицима неопходно 
знање о 

Когнитивни аспект: 

•моћи да препозна основне 

догађаје библијске приповести о Христовом 
рођењу 

Новозаветно 
сведочанство о 

информативно. 

РОДИ! 

 

Бог долази у овај свет 

 

Христос се роди 

– Божић у мом дому 

 

Како је Растко постао 
Св. Сава 

 

Свети Сава, слава у 
школи и у мојој 
породици 

доласку Спаситеља у свет 

 

указати ученицима да је послање 
Сина Божјег дар љубави Бога Оца 
свет 

пружити ученицима елементарно 
знање о Светоме Сави 

моћи да препозна и именује главне личности 
из библијске приче о Христовом рођењу ( уз 
помоћ иконе празника и по кључним 
симболима) 

•моћи да препозна да је прослава празника 
догађај целе породице кроз који се остварује 
заједница љубави 

моћи да усвоји текст (садржај) и мелодију 
песме ( Божић, Божић ) 

моћи да препозна да је Свети Сава посветио 
свој живот Богу због љубави према Њему 

Афективни аспект: 

По завршетку теме: 

код ученика ће се развити жеља да активно 
учествује у прослави Христовог рођења 

код ученика ће се развити жеља да према 
ближњима подражава пример љубави Светога 
Саве 

Христовом Рођењу 
(препричано и 
прилагођено) 

Божићна песма: 

„Божић, Божић благи 
дан“ 

Свети Сава – остварени 
син Бога Оца ( кроз 
љубав и 

заједницу са Богом, 
свако од нас постаје као 
Свети Сава) 

Химна Светом Сави 

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 

V - ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА СА БОГОМ 

 

пружити ученицима елементарно 
знање о стварању света 

омогућити ученицима да схвате и 
доживе Цркву као заједницу 
сабраног Божјег народа 

Когнитивни аспект: 

•моћи да опише појединости библијске 
повести о стварању света 

моћи да разликује оно што је Бог створио од 
онога што је човек направио на примерима из 

Библијско казивање о 
стварању света 

Живот првих 

људи-Божја жеља да 
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Бог ствара свет 

Свет је наш дом 

Прихватимо дарове 
Божје 

подстицати ученике на лично 
учешће у животу Цркве 

непосредног окружења 

знати зашто за Бога кажемо да је Творац 

•моћи да објасни, на елементарном нивоу, 
повезаност људи и природе 

уочити да се у Цркви остварује 

свет буде Црква 

Човек не прихвата Божје 
дарове- непослушност и 
себичност 

његовог живота. 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 

Где је љубав ту је Бог 

 

Христова вечера са 
ученицима 

 

Литургија - окупљање 
Божје породице 

Пост – стаза љубави 

 јединство људи и природе са Богом 

знати да у заједници са Богом учествујемо 
слободно – само ако то желимо (пример 
Светога Саве и његовог слободног избора) 

да се упозна са Литургијом као 

догађајем (заједничком трпезом) на којем се 
окупља Божја породица 

Афективни аспект: 

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

ученик ће желети да учествује у Литургији 

Прича:“Где је љубав, ту 
је Бог“, Л.Н. Толстој 

Прва Литургија (Христови 
ученици); 

„Православна читанка“, 
с. Нина Неранџић и Ана 
Савковић 

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 

Заједница као основ живота – 4 

Заједница љубави Бога, човека и природе – 5 

Неизмерна љубав Божја-Христос се роди! – 6 

Црква – заједница са Богом – 8 

 

VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ 
ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ

 

Христова љубав према 
човеку и свету 

 

Препознајемо Христову 
љубав 

 

 

указати ученицима на величину 
Христове љубави према људима и 
свету 

пружити ученицима елементарно 
знање о Христовом страдању и 
васкрсењу 

Когнитивни аспект: 

упознати Христово учење као 

„учење“ о љубави и праштању ( на примерима 
из јеванђељских прича) 

препознати и разумети да је права љубав када 
је показујемо делима 

усвојити садржај и мелодију песме 

„Знаш ли ко те љуби силно“ 

бити у могућности да опише појединости 
библијске повести о Христовом Васкрсењу 

Јевађељска прича 
Милостиви Самарјанин 

Песмица: „Знаш ли ко те 
љуби слилно“ 

Новозаветно 
сведочанство о 
Христовом Васкрсењу 
(препричано и 
прилагођено ) 

Прича: „Добро дрво“ Ш. 
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Христос васкрсе! 

препознати и именовати главне личности из 
библијске приче о Христовом Васкрсењу ( уз 
помоћ иконе празника и по кључним 
симболима) 

препознати да је прослава празника догађај 
целе породицекроз који се остварује заједница 
љубави 

моћи да опише прослављање Васкрса у својој 
породици 

знати обичаје у вези са Васкрсом 

Афективни аспект: 

развијати потребу да делима исказују љубав 

развијати жељу да учествује у припремама за 
прославу овог највећег хришћанског празника 

Силверстејн Христова љубав према човеку и свету – 4 

Наша брига о свету – 6 

Евалуација – 1+1 

VII – НАША БРИГА О 
СВЕТУ 

Човек домаћин у свету 

Радост служења 

Љубав према људима 
и природи 

је љубав према Богу 

Сваки човек је за нас 
Христос 

Научили смо о нашој 
вери 

 

омогућити ученицима да у Христу 
препознају узор љубави према 
свету и човеку 

 

подстицати ученике да љубав 
према Богу изражавају кроз љубав 

према људима и природи 

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

Когнитивни аспект: 

моћи да преприча одабране приче које говоре 
о Христовој љубави према свету и човеку 

на елементарном нивоу моћи да објасни 
међусобну повезаност свих људи и природе 

препознати и именовати поступке људи који 
су прожети љубављу према природи, људима и 
Богу 

уочити у којој мери је напредовао и савладао 
градиво Православног катихизиса 1. разреда 
основне школе 

Афективни аспект: 

развијати жељу да се брине о биљкама и 
животињама и целокупној природи 

 

Разне приче о које 
говоре о служењу човека 
човеку 

Човекова брига за 
очување природе, 
биљака и 

животиња 

Прича Свети Герасим и 
лав Јордан 

Приче и слике о кућним 

љубимцима 
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 
Српски језик и књижевност 
Свет око нас 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Народна традиција 
Грађанско васпитање 
 

1.10. Грађанско васпитање 

Разред:први 

Недељни и годишњи фонд часова:1/36 

Циљ наставе и учења изборног предмета Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, 
отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског 
друштва. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи  
Начин остваривања Начин провере 

остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

1.Људска 
права(Ја и 
други у 
одељењу) 
 
2.Демократско 
друштво (Оде-
љење/група 
као заједница) 
 
3.Процеси у 
савременом 
свету(Комуни-
кација и 
сарадња) 
 

различитост
,комуника-
ција и права 
 

наведе у чему је успешан и у чему 
жели да напредује; 
– уочава међусобне разлике и 
сличности са другим ученицима у 
одељењу; 
– понаша се на начин који не 
угрожава потребе, права и осећања 
других; 
– препозна код себе и других 
основна осећања; 
– препознаје примере поштовања и 
кршења права детета у свом 
окружењу, причама, филмовима; 
– преиспитује своје поступке и 
прихвата да не мора увек да буде у 
праву;  

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, пројектор , 
интернет и софтвери... 

-праћење и 
бележење 
активности 
ученика; 
-посматрање; 
-разговори; 
-сценске 
инпровизације 
-игре; 
-тимски рад и 
сарадња 
-одељењске 
акције 
-продукти 
ученичких 
активности;  

1. Компетенција за 
целоживотно учење 
2. Комуникација 
3. Рад с подацима и 
информацијама 
4. Дигитална 
компетенција 
5. Решавање 
проблема 
6. Сарадња 
7. Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу 
9. Одговоран однос 
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4.Грађански 
активизам 
(Акција одеље-
ња/групе) 

– тражи помоћ у ситуацијама 
кршења својих и туђих права;  
– разликује добру и лошу 
комуникацију у сопственом искуству, 
ближем окружењу, књижевним 
делима, филмовима; 
– комуницира слушајући 
саговорника и тражи објашњење 
онога што не разуме; 
– слободно износи мишљење, 
образлаже идеје, даје предлоге и 
прихвата да други могу имати 
другачије мишљење; 
– сарађује и преузима различите 
улоге у групи/тиму; 
– договара се и одлучује у 
доношењу одељењских правила и 
да се понаша у складу са њима; 
– својим речима образложи 
неопходност правила која регулишу 
живот у заједници; 
– препозна добре стране свог 
одељења и оно што би требало 
променити/побољшати; 
– заједно са вршњацима и 
наставником учествује у решавању 
проблема у одељењу; 
– учествује у изради плана 
једноставне акције; 
– са другим ученицима изводи и 
документује једноставну акцију; 
– доприноси промоцији акције; 
– на једноставан начин вреднује 
изведену акцију 

Активности ученика:  
посматра,уочава,слуша, 
упоређује,изражава се, 
комуницира, сарађује,црта.. 
Активности наставника: 
Организује, планира и прати 
наставни процес.Бира и 
интегрише садржаје. 
Усмерава ученике на важне 
чињенице и даје јасна и тачна 
упутства. 
Реализује радионице, игре и 
активности у одељењу/групи; 
Наводи, ствара ситуацију, 
сугерише, подстиче, дискутује, 
анализира и мотивише . 
 
 

-задовољство 
ученика на часу 
 

према околини 
10. Естетичка 
компетенција 
11. Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 
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1.11. Матерњи језик са елементима националне културе- Русински језик 

Разред: 1 

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 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
Поезия Гавриїл Костельник, 
Стари алє здрави 
Мелания Павлович, Жимно було 
Янко Олеяр, Музика, Заячки 
Михал Симунович, Цо то моц 
Мелания Римар, Розчитованя 
(вибор) 
Народна писньочка, Цица и 
Амалка 
Розчитованя и загадки (вибор) 
Руска народна писня по вибору  
Проза 
Черешньов квиток 
Учебнїк пестованя руского язика, 
Яков Кишюгас  
Ручнїк; Мачка; Вовк; Божа 
катичк;Заяц; Рада; Пчоли; 
Бициґла; На стред драги; 
Кутатовац; Таблїчка 1, 2; 
Народна приповедка, Дїдо и 
цвикла; Басна Лєв и миш 
Драмски тексти 
Драмски тексти зоз часописа за 
дзеци Заградка (вибор)  
Популарни и информативни 

-препознати причу,песму и драмски текст 
-одредити главне ликове и уочити разлику међу 
позитивним и негативним ликовима 
-препознати загонетку 
-разликовати глас,реч и реченицу 
-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 
-разумети појам националне припадности и 
поштовати припаднике других народа 
-усвојити правилан однос према матерњем 
језику и језику других народа 
-знати сличности између русинског и српског 
језика 
-интерпретација песама које се односе на 
празнике или годишња доба 
 

Облици: 
фронтални,индивидуални, 
рад у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог),ил
устративно-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,  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 

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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тексти 
Вибор зоз илустрованих 
дзецинских енциклопедийох 
Вибор популарних и 
информативних текстох зоз 
часописа за дзеци Заградка 

средства,  бира 
текстове,  коригује,  вреднује, 
прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 
 

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 

-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 
-правилно изговарати гласове русинског језика 
-користит једноставне реченице о себи и о 
блиским и  познатим особама 
-постављати једноставна питања и одговарати 
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справованя у школи, живот у 
нашим околїску, енциклопедия 
за дзеци. 

на њих 
-интерпретација песама које се односе на 
празнике или годишња доба 

Наставник: Славица Мали  

1.12. Матерњи језик са елементима националне културе- Мађарски језик 

Разред:  1 

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. 

 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

 
NYELVI 
KULTÚRA 
 
 
 
 
 
IRODALOM 
 
 
 
 
 
NYELVI 
ISMERET ÉS 
NYELV 
HELYESSÉG 

nyelvi kultúra, 
irodalom, 
szövegértés, 
nyelvismeret, és 
nyelvhelyesség 

- Усваја правилан изговор и 
нагласак 
- Правилно изговара кратке и  
дуге самогласнике и сугласнике 
- Уме да рецитује кратке 
песмице из народног 
стваралаштва 
- Уме да драматизује краће 
ситуације из свакодневног  
живот 
- Разликује песмицу од бајке 
- Уме хронолошки да поређа 
догађаје 
- Разликује глас, реч и реченицу 
- Богати свој речник 
 

Облици: 
фронтални,индивидуални,рaд у 
пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог),илустра
тивно-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,  помаже,  п
артнер 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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активности,  инспирише,  разговара
,  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 

 

 

2. ДРУГИ РАЗРЕД 
 

А- Обавезни наставни предмети 
 

2.1. Српски језик 

Разред:други 

Недељни и годишњи фонд часова:5/180 

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

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

*Књижев 
ност 
* Језик  
(граматика, 
правопис и 
ортоепија) 

-књижевност 
-језик 
-језичка култура 
-усвајање другог 
писма(латинице) 
 

- По завршетку теме 
(КЊИЖЕВНОСТ) 
ученик  ће моћи да: 
– разликује књижевне врсте: 
песму, причу, басну, бајку, 
драмски текст;  

 
Облици:индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе:монолошка, 
дијалошка, рад на тексту, 
дискусија,аналитичко-

Праћењем 
постигнућа ученика, 
усменим 
испитивањем, 
бележењем 
постигнућа ученика 

1. Компетенција за 
целоживотно учење  
2. Комуникација  
3. Рад с подацима и 
информацијама  
4. Дигитална 

 
Књижевност: 
1СЈ.1.5.3; 
1СЈ.1.5.4; 
1СЈ.2.5.4; 
1СЈ.2.5.5; 
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*Језичка 
култура  
(говорење, 
слушање, 
писање и 
читање) 

– одреди главни догађај, време 
и место дешавања у прочитаном 
тексту; 
 – одреди редослед догађаја у 
тексту;  
– уочи главне и споредне ликове 
и разликује њихове позитивне и 
негативне особине; 
– разликује стих и строфу;  
– уочи стихове који се римују;  
– објасни значење пословице и 
поуке коју уочава у басни;  
– наведе једноставне примере 
поређења из текстова и 
свакодневног живота. 
 
По завршетку теме (ЈЕЗИК) 
ученик  ће моћи да: 
– разликује глас и слог и 
препозна самогласнике и 
сугласнике;  
– разликује врсте речи у 
типичним случајевима;  
– одређује основне граматичке 
категорије именица и глагола;  
– разликује реченице по облику 
и значењу;  
– поштује и примењује основна 
правописна правила;  
– влада основном техником 
читања и писања латиничког 
текста. 
 
По завршетку теме (ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА) ученик  ће моћи да: 
– влада основном техником 
читања и писања латиничког 
текста; 
– пронађе експлицитно 

синтетичка, истраживачка, 
проблем метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства:дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, 
пројектор, интернет и 
софтвери... 
Активности ученика: 
- игре (ситуационе, 
разговорне); 
- слушање различитих 
песама и дела; 
- презентовање; 
- цртање; 
- рецитовање; 
- причање; 
-препричавање; 
-коришћење извора учења и 
информација; 
-тражење адекватног 
језичког израза; 
-описивање; 
-допуњавање реченица; 
-решавање ребуса, 
питалица; 
-богаћење речника 
-посматрање 
-уочавање 
-запажање 
Активности наставника: 
-организује, 
планира,реализује и прати 
наставни процес; 
-припрема наставне 

оценом Усмене и 
писмене провере 
степена усвојености 
знања; Свеске 
ученика и њихови 
практични радови, 
читање наглас 
(изговор, јачина 
гласа, паузирање, 
интонационо 
прилагођавање); 
разумевање 
прочитаног текста; 
разумевање намера 
и осећања 
садржаних у тексту; 
откривање; 
тумачење порука; 
читање дијалошког 
текста по улогама, 
наставни листићи; 
писане вежбе; 
диктати; 
аутодиктати, -
коришћење  
е-уџбеника,  
подстицати љубав 
према читању 
применом 
различитих метода и 
облика рада , 
богаћење речника 
путем усвајања 
непознатих речи из 
прочитаних текстова. 

компетенција 
 5. Решавање 
проблема  
6. Сарадња  
7. Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу  
9. Одговоран однос 
према околини  
10. Естетичка 
компетенција  
11. 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

1СЈ.3.5.1; 
1СЈ.3.5.2; 
1СЈ.3.5.3; 
1СЈ.2.5.2. 
Језик: 
1СЈ.1.3.3; 
1СЈ.1.3.4; 
1СЈ.1.3.5; 1СЈ. 
1.3.8. 
Језичка култура: 
1СЈ.0.1.1; 
1СЈ.0.1.2; 
1СЈ.0.1.6; 
1СЈ.0.1.3; 
1СЈ.0.1.4; 
1СЈ.0.1.5; 
1СЈ.0.1.6; 1.СЈ. 
0.1.7; 1СЈ.0.1.8; 
1СЈ.2.3.4; 
1СЈ.2.3.5; 
1СЈ.2.3.8; 
1СЈ.1.3.7; 
1СЈ.1.3.9 
Учење 
латиничног 
писма: 
1СЈ.1.2.1; 
1СЈ.1.3.5; 
1СЈ.1.2.2; 
1СЈ.1.3.1; 
1СЈ.1.3.10; 
1СЈ.1.2.5; 
1СЈ.1.2.6; 
1СЈ.1.2.8; 
1СЈ.1.3.2; 
1СЈ.2.2.1; 
1СЈ.2.2.2;  
1СЈ. 2.2.3; 
1СЈ.2.2.7; 
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исказане информације у 
једноставном тексту (линеарном 
и нелинеарном);  
– користи различите облике 
усменог и писменог 
изражавања: препричавање, 
причање, описивање;  
– правилно састави дужу и 
потпуну реченицу и споји више 
реченица у краћу целину;  
– учествује у разговору и 
пажљиво слуша саговорника;  
– разликује основне делове 
текста (наслов, пасус, име 
аутора, садржај);  
– изражајно чита ћирилички 
текст 
– чита текст поштујући 
интонацију реченице/стиха;  
– изражајно рецитује песму;  
– изводи драмске текстове; 
– износи своје мишљење о 
тексту 

материјале; 
-води наставни процес; 
-преноси информације; 
-бира методе и технике; 
-упознаје индивидуалне 
способности сваког ученика; 
-усклађује рад са 
-индивидуалним 
способностима сваког 
ученика; 
-усмерава и мотивише 
ученике; 
-користи информационе 
технологије; 
-објашњава, посматра, 
анализира, бележи, храбри; 
-прати рад ученика, 
процењује и оцењује; 
-партнер је у учењу. 
 
 

1СЈ.2.2.8; 
1СЈ.2.2.9; 
1СЈ.2.2.10; 
1СЈ.2.3.2; 
1СЈ. 2.3.9. 

Наставник:Александра Ковачевић,    Јована Ковачевић 

2.2. Енглески језик 

Разред:2 

Недељни и годишњифондчасова: 2, 72 

Циљ:Циључењастраногјезикајестедасеусвајањемфункционалнихзнања о језичкомсистему и култури и 
развијањемстратегијеучењастраногјезикаоспособљеностиосновнуписану и усменукомуникацију и стекнепозитиванодноспремадругимајезицима и културама, 
као и премасопственомјезику и културномнаслеђу. 

Називтеме Исходи Начиностваривања 
Начинпровереост
вареностиисхода 

Међупредметнеко
мпетенције 

Стандардипости
гнућа 
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Поздрављање 
 
Представљањесебе и 
других и тражење / 
давањеосновних 
информација о себи или 
другима 
 
Разумевање и давање 
једноставних упутстава и 
налога 
 
Позив и реаговање на 
позив за учешће у 
заједничкој активности 
 
Исказивање молбе, 
захвалности и извињења 
 
Честитање 
 
Описивање бића, 
предмета, места и појава 
 
Исказивање потреба, 
осета и осећања 
 
Исказивање положаја у 
простору 
 
Исказивање времена 
 
Изражавање припадања 
/неприпадања и 
поседовања/непоседова
ња 
 
Изражавање допадања / 
недопадања 

Ученик ће бити у стању да:  
- поздрави и отпоздрави, примењујући 
најједноставнија језичка средства; 
- представисебе и другог; 
- разуме јасно постављена једноставна питања 
личнеприроде и одговара на њих; 
- разумекратка и једноставна упутства и налоге 
и реагује на њих; 
- даје кратка и једноставнаупутства и налоге; 
- разумепозив и реагује на њега; 
- упутипозивназаједничкуактивност; 
- разумекратке и једноставне молбе и реагуј на 
њих; 
- упутикратке и једноставне молбе; 
- искаже и прихватизахвалност и извињење 
наједноставанначин; 
- разумеједноставноисказанечеститке и 
одговаранањих; 
- упутиједноставнечеститке; 
- препозна и именујебића, предмете и 
местаизнепосредногокружења; 
- разумеједноставнеописебића, предмета и 
места; 
- опишебића, предмете и 
местакористећиједноставнајезичкасредства; 
- разумесвакодневнеисказе у 
везисанепосреднимпотребама, осећањима и 
осећањима и реагујенањих; 
- изразиосновнепотребе, осећања и 
осећањакратким и једноставним језичким 
средствима; 
- разумеједноставнаобавештења о положају у 
простору и реагујенањих; 
- тражи и пружи кратка и једноставна 
обавештења о положају у простору; 
- разуме и саопшти једноставне исказе који се 
односе на хронолошко и метеоролошко време 
- разуме једноставне исказе којима се изражава 
припадање/неприпадање, 

Облици: фронтални, 
индивидуални, групни, 
рад у пару, пантомима 
 
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
раднатексту,илустративно-
демонстративна, 
практичанрад, тпр метода 
 
Средства: Раднилист, 
Уџбеник, ЦД, 
плејер,свеска, картице, 
постери, стикери. 
 
Активностиученика: 
запажа, уочава, 
закључује,обележава, 
промишља, пита, пева, 
констатује, црта, боји, 
лепи, сече, спајарешава, 
разликује, наводи, 
разврстава, слуша, чита, 
презентује, изражава 
мишљење, класификује, 
упоређује... 
 
Активностинаставника: 
подучава, подстиче, 
упућује, наводи, 
проверава, процењује, 
вреднује,мотивише, 
награђује, похваљује, 
презентује... 

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

1) 
компетенцијазацел
оживотноучење; 
 
2) комуникација; 
 
3) радсаподацима и 
информацијама; 
 
4) 
дигиталнакомпетен
ција; 
 
5) 
решавањепроблема
; 
 
6) сарадња; 
 
7) одговорноучешће 
у 
демократскомдруш
тву; 
 
8) 
одговоранодноспре
маздрављу; 
 
9) 
одговоранодноспре
маоколини; 
 
10) 
естетичкакомпетенц
ија; 
 
11) 
предузимљивост и 
предузетничкакомп

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

поседовање/непоседовање и реагује на њих; 
- тражи и даје једноставне исказе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
- разуме једноставне исказе за изражавање 
допадања/недопадања и реагује на њих; 
- тражи мишљење и изражава допадање/ 
недопадање једноставним језичким 
средствима; 
- разуме једноставне исказе који се односе на 
изражавање способности; 
- тражи информацију о туђим способностима и 
саопшти шта он/она или неко други може/ 
неможе/ уме/ не уме да уради; 
- разуме и саопшти једноставне исказе који се 
односе на бројеве и количине. 

етенција. 

Наставник: Тајана Булајић 

2.3. Математика 

Разред:други 

Недељни и годишњи фонд часова:5/180 

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

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

*Бројеви 
*Геометри 
ја  
*Мерење и 
мере 

сабирање, 
одузимање, 
множење, 
дељење, 
једначина, део 
целине, мерење 
дужине и 
времена, 
правоугаоник, 

По завршетку темеБРОЈЕВИ 
ученик  ће моћи да: 
 
- одреди десетице најближе 
датом броју; 
- усмено сабира и одузима 
бројеве до 100; 
- користи појмове чинилац, 
производ, дељеник, делилац, 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 

Прикупљање 
информација из 
различитих извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, 

1. Компетенција за 
целоживотно учење  
2. Комуникација  
3. Рад с подацима и 
информацијама  
4. Дигитална 
компетенција 
 5. Решавање 
проблема  

 
Тема Бројеви: 
1МА.1.1.1.  
1МА.1.1.2.  
1.МА.1.1.3. 
1МА.1.1.4.  
1МА.1.1.5.  
1МА.2.1.3.  
1МА.2.1.4.  
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квадрат, дужина, 
обим, римске 
цифре. 

количник, садржалац; 
- примени замену места и 
здруживање сабирака и 
чинилаца ради лакшег 
рачунања; 
- усмено множи и дели у оквиру 
прве стотине; 
- израчуна вредност бројевног 
израза са највише две 
операције; 
- реши текстуални задатак 
постављањем израза са највише 
две рачунске операције и 
провери тачност решења; 
- одреди непознати број у 
једначини са једном 
аритметичком операцијом; 
- одреди делове (облика  ) дате 
величине; 
- изрази одређену суму новца 
преко различитих апоена; 
- прочита број записан римским 
цифрама и напише дати број 
римским цифрама; 
- прикаже мањи број података у 
таблици и стубичастим 
дијаграмом; 
- уочи правило и одреди 
следећи члан започетог низа; 
 
По завршетку теме ГЕОМЕТРИЈА 
ученик  ће моћи да: 
-разликује дуж, полуправу и 
праву; 
- одреди дужину изломљене 
линије (графички и рачунски); 
- одреди обим геометријске 
фигуре; 
- нацрта правоугаоник, квадрат 

методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, 
пројектор, интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-именовање; 
-посматрање; 
-упоређивање; 
-описивање;  
-сецкање и лепљење; 
-читање, писање;  
-прецртавање и 
пресликавање; 
-пребројавање; 
-допуњавање; 
-моделовање; 
-бирање садржаја; 
-састављање; 
-истраживање; 
-математичко резоновање; 
-класификовање; 
-комбиновање; 
-манипулисање објектима. 
Активности наставника: 
-организује, планира, 
реализује и прати наставни 
процес; 
-припрема наставне 
материјале; 
-води наставни процес; 
-преноси информације; 
-бира методе и технике; 
-упознаје индивидуалне 
способности сваког ученика; 
-усклађује рад са 

самосталан рад, рад 
у групи, тестови. 
Праћењем 
постигнућа ученика, 
усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа ученика 
оценом Усмене и 
писмене провере 
степена усвојености 
знања; Свеске 
ученика и њихови 
практични радови. 

6. Сарадња  
7. Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу  
9. Одговоран однос 
према околини  
10. Естетичка 
компетенција  
11. 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

1МА:2.1.5 
1МА.1.3.1. 
1МА.1.3.2.  
 
Геометрија: 
1МА.1.2.1.  
1МА.1.2.2.  
1МА.1.2.3.  
1МА.2.2.1 
1МА.3.2.1 
Мерење и мере: 
1МА.2.4.2. 
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и троугао на квадратној мрежи и 
тачкастој мрежи; 
- уочи подударне фигуре на 
датом цртежу; 
- уочи симетричне фигуре; 
- допуни дати цртеж тако да 
добијена фигура буде 
симетрична у односу на дату 
праву; 
По завршетку теме МЕРЕЊЕ И 
МЕРЕ ученик  ће моћи да: 
- изрази дужину у различитим 
јединицама за мерење дужине; 
- измери дужину дужи и нацрта 
дуж дате дужине 
- чита и запише време са 
часовника; 
- користи јединице за време у 
једноставним ситуацијама 

 -индивидуалним 
способностима сваког 
ученика;  
-усмерава и мотивише 
ученике; 
-користи информационе 
технологије; 
-објашњава, посматра, 
анализира, бележи, храбри; 
-прати рад ученика, 
процењује и оцењује; 
-партнер је у учењу. 

Наставник:Александра Ковачевић,    Јована Ковачевић 

2.4. Свет око нас 

Разред:други 

Недељни и годишњи фонд часова:2/72 

Циљ: Циљ учења Света ок нас  јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

Друг и ја  
Култура 
Живљења 
Кретање и 
оријентација у 
времену 
Разноврсност 

 
природа, 
оријентација 
у простору и 
времену, 
кретање, 
култура 

По завршетку теме Друг и јаученик ће 
бити у стањуда: 
-оствари права и обавезе у односу на 
правила понашања у групама којима 
припада; 
-прихвати последице када прекрши 
правила понашања; 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, 
фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 

Прикупљање 
информација из 
различитих извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на часу, 
учествовање у 

1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација 
 3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 

Друг и ја: 
 
1ПД.1.5.1, 
1ПД.1.5.2, 
1ПД.1.5.3, 
1ПД.1.5.4, 
1ПД.1.5.5. 
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природе 
Човек ствара 

живљења. 
 

С-е понаша тако да уважава 
различитости  других људи; 
-сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима; 
-препозна грб, заставу и химну 
Републике Србије и примерено се 
понаша према симболима; 
-идентификује групе људи којима 
припада и своју улогу у њима; 
-разликује потребе од жеља на 
једноставним примерима из сопственог 
живота;  
-повеже личну хигијену, боравак у 
природи, физичку активност 
иразноврсну исхрану са очувањем 
здравља;  
-повеже резултате рада са уложеним 
трудом; 
одржава личну хигијену- руку, зуба и 
чулних органа. 
По завршетку теме Култура живљења 
ученик ће бити у стањуда: 
-одреди тип насеља на основу његових 
карактеристика; 
-оствари права и обавезе у односу на 
правила понашања у групама којима 
припада; 
идентификује групе људи којима 
припада и своју улогу у њима; 
-сарађује са другима у групи на  
заједничким активностима; 
-Се понаша  тако да уважава 
различитости других људи; 
примени правила културног и безбедног 
понашања у саобраћају и превозним 
средствима у насељу са околином; 
-именује занимања људи у свом насељу 
са околином; 
-пронађе тражени објекат у насељу 

метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено 
учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, е-
уџбеник,компјутер, 
пројектор, интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-посматрање; 
-играње; 
-цртање;  
-бојење; 
-уочавање; 
-препознавање; 
именовање; 
-упоређивање; 
-откривање; 
-описивање; 
-процењивање; 
-груписање; 
-праћење; 
-бележење; 
-прављење модела; 
-демонстрирање решења; 
-анализирање; 
-постављање питања; 
-практиковање; 
-експериментисање; 
-истраживање; 
-сакупљање; 
-стварање; 
-активности у оквиру 
мини пројекта; 

разговору и 
дискусији, 
самосталан рад, рад 
у групи, тестови. 
Праћењем 
постигнућа ученика, 
усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа ученика 
оценом Усмене и 
писмене провере 
степена усвојености 
знања; Свеске 
ученика и њихови 
практични радови. 
Активност ученика, 
различита 
занимања и 
делатности са 
потребама људи у 
крају у коме живи; – 
повеже врсте и 
значај саобраћаја у 
свом крају са 
потребама људи; – 
примени правила 
безбедног 
понашања у 
саобраћају; – 
разликује чврсто, 
течно и гасовито 
стање воде у 
природи и 
свакодневно м 
животу; – повеже 
температурн е 
промене са 
променама 

5.Решавање 
проблема 6.Сарадња  
7.Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 8.Одговоран 
однос према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 
11. Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 

1ПД.2.5.2, 
1ПД.2.5.3, 
1ПД.3.5.1, 
1ПД.3.5.2 
 
Култура 
Живљења: 
 
1ПД.1.5.1, 
1ПД.1.5.2, 
1ПД.1.5.3, 
1ПД.1.6.2. 
 
Кретање и 
оријентација у 
времену: 
 
1ПД.1.4.1, 
1ПД.1.4.2, 
1ПД.1.4.4, 
1ПД.2.4.1 
Разноврсност 
природе: 
 
1ПД.1.1.1, 
1ПД.1.1.2, 
1ПД.1.1.5, 
1ПД.1.2.3, 
1ПД.2.1.1, 
1ПД.2.1.4,   
1ПД.2.2.3, 
1ПД.2.2.4, 
1ПД.3.1.1, 
1ПД.3.1.2 
Човек ствара: 
1ПД.1.1.1.   
1ПД.1.3.6. 
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помоћу адресе/карактеристичних 
објеката; 
-разликује облике рељефа у свом 
насељу и околини; 
-азликује облике и делове површинских 
вода у свом насељу и околини. 
По завршетку теме Кретање и 
оријентација у временуученик ће бити у 
стањуда: 
-одабере начин кретања тела , 
узимајући у обзир облик тела, врсту 
подлоге и средину у којој се тело креће; 
-понаша се тако да уважава 
различитости својих вршњака и других 
људи; 
-сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима; 
-наводи примере различитих облика 
кретања у окружењу; 
-измери растојање које тело пређе 
током свог кретања; 
-одреди време помоћу часовника и 
календара користећи временске 
одреднице: сат, дан, седмицу, месец, 
годину; 
-забележи и прочита податке из личног 
живота помоћу ленте времена; 
-повеже резултате рада са уложеним 
трудом; 
-изведе једноставне огледе пратећи 
упутства. 
По завршетку теме разноврсност 
природе ученик ће бити у стањуда: 
-идентификује заједничке особине 
живих бића на примерима из окружења; 
-сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима; 
-препозна примере повезаности живих 
бића са условима живота; 

-осмишљавање и  
реализација; 
-размена искуства; 
-закључивање; 
-иизражавање 
задовољства. 
Активности наставника: 
-планира и прати 
наставни процес; 
-усмерава; 
-наводи; 
-бира садржаје; 
-објашњава; 
-ствара ситуацију; 
-даје упутства; 
-обезбеђује ресурсе; 
-сугерише; 
-подстиче; 
-дискутује; 
-анализира; 
-мотивише; 
-координише; 
-подржава; 
-коригује; 
-помаже у раду; 
-прати ефекте; 
-омогућава примену 
наученог; 
-партнер у учењу; 
-оцењује;  
-прати ефекте сопственог 
рада. 

запремине и 
кретања ваздуха; – 
очита вредности 
температуре воде, 
ваздуха и тела 
хлађењу ваздуха 
(промена 
температуре, 
запремина и 
кретање ваздуха). 
учионица,часови у 
непосредној 
околини школе 
(објекти њихова 
намена , понашање 
у насељу, суседи 
експериментише, 
сналази се у 
простору и времену, 
сазнаје, ствара, 
сакупља, игра се 
питања ученика, 
контролни задаци, 
посматрање, 
праћење 
ангажовања 
ученика, наративне 
и анегдотске 
белешке 
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-разврста животиње из окружења на 
основу начина живота и начина исхране; 
-изведе једноставне огледе пратећи 
упутства; 
-разврста биљке из окружења на основу 
изгледа листа и стабла; 
-повеже делове тела живих бића са 
њиховом улогом/ улогама; 
-негује и својим понашањем не 
угрожава биљке и животиње у 
окружењу; 
-наведе примере који показују значај 
биљака и животиња за човека; 
-повеже резултате рада са уложеним 
трудом; 
-повеже промене у природи и 
активности људи са годишњим добима; 
-безбедно поступа пре и током 
временских непогода; 
-штедљиво троши производе које 
користи у свакодневним ситуацијама; 
-разврста отпад на предвиђена места; 
се понаша тако да уважава различитости 
других људи. 
По завршетку теме  
Човек ствара ученик ће бити у стању да: 
-сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима; 
-одабере материјале који својим 
својствима највише одговарају употреби 
предмета; 
-истезањем, савијањем и сабијањем 
одреди својства материјала; 
-именује занимања људи у свом насељу 
и околини; 
-повеже резултате рада са уложеним 
трудом; 
-штедљиво троши производе које 
користи у свакодневним ситуацијама; 
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-пронађе нову намену коришћеним 
предметима; 
-разврста отпад на предвиђена места. 

Наставник:Александра Ковачевић,    Јована Ковачевић 

 

2.5. Ликовна култура 

Разред:други 

Недељни и годишњи фонд часова:2/72 

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

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере остварености 

исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

Облици 
споразумевањ
а 
Ликовне игре 
Простоп 

простор,  
облик,  
линија,  
боја, 
 

 
- користи материјал и прибор на 
безбедан и одговоран начин; 
- изрази, одабраним материјалом и 
техникама своје емоције, машту, 
сећања и замисли; 
- користи једноставне информације и 
одабрана ликовна дела као 
подстицај за стваралачки рад; 
- изражава, светлим или тамним 
бојама, свој доживљај уметничког 
дела; 
- идентификује истакнути део целине 
и визуелне супротности у свом 
окружењу; 
- преобликује, самостално или у 
сарадњи са другима, материјале и 
предмете за рециклажу; 
- тумачи једноставне визуелне 
информације које опажа у 

Облици: 
индивидуални, групни, 
тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-
синтетичка, 
истраживачка, 
проблем метода, 
метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено 
учење, методе 
унапређивања 
критичког мишљења, 
игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, е-

- однос према раду (ученик је 
припремљен за час, одговорно 
користи материјал, прибор и 
алатке, одржава прибор и радни 
простор...); – однос према себи 
(поставља питања, труди се, учи на 
грешкама, самосталан је у 
индивидуалном раду, истрајан 
је...);  
– однос према другима (поштује 
договорена правила понашања, 
спреман је да помогне и да 
сарађује, уважава туђе радове, 
начин размишљања, 
доживљавања, опажања...);  
– разумевање (разуме задатак, 
разуме појмове, разуме процес, 
разуме визуелне информације...); 
 – повезивање (повезује и пореди 
познате и нове информације, 

1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација 
 3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање 
проблема 
6.Сарадња  
7.Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
8.Одговоран однос 
према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 

/ 
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свакодневном животу; 
- изражава мимиком и/или телом 
различита расположења, покрете и 
кретања; 
- упоређује свој и туђ естетски 
доживљај простора, дизајна и 
уметничких дела; 
- повезује уметничко занимање и 
одговарајуће продукте; 
- пружи основне информације о 
одабраном музеју; 
- разматра, у групи, шта и како је 
учио/ла и где та знања може 
применити. 

уџбеник,компјутер, 
пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-самостално истражује; 
-именује; 
-описује; 
-експериментише, 
-образлаже и наводи 
примере; 
-повезује појмове и 
гради мрежу појмова; 
-проналази и 
систематизује 
информације; 
-упоређује; 
-анализира; 
-размишља; 
-саопштава; 
-комуницира; 
-дискутује; 
-поставља питања; 
-спонтано се изражава; 
-показује сензитивност; 
-црта; 
-слика; 
-ваја; 
-осмишљава; 
-ствара. 
Акивности наставника: 
-планира структуру 
програма; 
-планира наставне 
јединице оквирно; 
-бира активности и 
садржаје; 
-подржава развој 
опажања,стваралачког 
мишљења и 

људе, места, догађаје, идеје, 
дела...);  
– оригиналност (оригиналан је у 
односу на туђе радове, 
оригиналан је у односу на своје 
претходне радове...); 
 – вербално изражавање (учтиво 
комуницира, кратко и јасно 
образлаже свој рад, замисао, 
употребну функцију; 
 – изрази своје доживљаје, 
емоције, имагинацију и запажања 
одабраним материјалом, 
прибором и техникама; крзно, 
длака, лишће, дрвца...). Изглед 
материјала 
 – основне и изведене боје, 
природне и створене текстуре.  
-Однос материјала, ликовне 
технике и идеје. Производи 
уметничких заната (накит, 
уметничке лутке, шешири, 
таписерије, ћилими, осликани 
текстил, собне светиљке и сенила, 
грнчарија, дуборез, гравуре...). 
Значај рециклирања, уметничка 
рециклажа. продавницама, 
(посматрање производа на 
рафовима) Одељенским 
изложбама радова.Уређивањем 
паноа коришћењем различитих 
ликовних и неликовних 
материјала урадити дораду типа 
Роршахове мрље да би добили 
слику користећидругу врсту 
материјала – слободно 
одабранупотребни или 
неупотребни предмет као 
изапочети цртеж преобликовати 

11. 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
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индивидуални 
потенцијал сваког 
ученика; 
-подстиче на рад и 
размишљање; 
-планира мотивациони 
разговор који подстиче 
изражавање; 
-даје упутства у виду 
кратких препорука; 
-указује на чињенице; 
-даје информације; 
-бира и објашњава 
ликовне технике; 
-задаје задатке; 
-демонстрира; 
-води ученике у 
установе културе. 

користећиразличите материјале 
Облик рада: фронтални, групни, 
индивидуални Методе рада: 
вербална, утисак, опажање, 
емоције...); – употреба техника 
(примењује одговарајући процес, 
контролише однос воде и боје, 
бира подлогу у односу на технику, 
бира материјал и технику у односу 
на идеју). Прикупљање 
информација из различитих 
извора: свакодневна посматрања, 
активност на часу, однос према 
раду, однос према себи, однос 
према 
другима,разумевање,повезивање,
о ригиналност, вербално 
изражавање, употреба техника 

Наставник:Александра Ковачевић,    Јована Ковачевић 

2.6. Музичка култура 

Разред:други 

Недељни и годишњи фонд часова:1/36 

Циљ:Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко 
искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког 
наслеђа и културе свога и других народа. 

Назив теме 
Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 
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*Слушање 
музике 
*Извођење 
музике 
*Музичко 
стваралаш 
тво 

Звук,тон, 
певање, свирање, 
слушање, музичке 
игре, музички 
бонтон,  
 

 
- објасни својим речима утиске о 
слушаном делу, особине тона, 
доживљај прегласне музике и 
њеног утицаја на тело; 
- разликује различите 
инструменте по боји звука и 
изражајним могућностима; 
- издвоји основне музичке 
изражајне елементе; 
- препозна музичку тему или 
карактеристични мотив који се 
понавља у слушаном делу; 
- повезује карактер дела са 
изражајним музичким 
елементима и инструментима; 
- изговара бројалице у ритму, уз 
покрет; 
- пева по слуху песме различитог 
садржаја и расположења; 
- изводи уз покрет музичке и 
традиционалне игре; 
- примењује правилан начин 
певања и договорена правила 
понашања у групном певању и 
свирању; 
- свира по слуху ритмичку 
пратњу уз бројалице и песме, 
једноставне аранжмане, 
свирачке деонице у музичким 
играма; 
- повезује почетне тонове 
песама-модела и једноставних 
наменских песама са бојама; 
- повезује ритам са графичким 
приказом; 
- објашњава својим речима 
доживљај свог и туђег 
извођења; 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, 
пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-уочавање на примерима у 
окружењу; 
-активно слушање музике; 
-говорење у ритму; 
-певање; 
-свирање; 
покрет уз музику; 
- препознавање изражених 
елемента песме; 
-правилно и пажљиво 
слушање композиција; 
-изражајно изводђење 
песама; 
-препознавање песме коју 
слуша; 
-компоновање мелодије на 
задати текст; 
-илустровање доживљаја 
музике; 
-правилно изговарање речи 
текста песме – дикција; 

Посматрање ангажованости 
на часу Препознавање 
слушане музике Разговор са 
учеником  
Усмено испитивање 
Певање бројалица и песама 
по слуху 
Извођење одговарајуће 
пратње уз песму (руке, 
тело) 
Певање и извођење 
музичких игара уз свирање 
на дечјим инструментима, 
уложен труд и лично 
напредовање сваког 
ученика у складу са 
његовим музичким 
могућностима. 

1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација 
 3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање 
проблема 
6.Сарадња  
7.Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
8.Одговоран однос 
према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 
11. 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
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- учествује у школским 
приредбама и 
манифестацијама; 
- направи дечје ритмичке 
инструменте; 
- осмисли покрете уз музику; 
- осмисли ритмичку пратњу за 
бројалице, песме и музичке 
игре помоћу различитих извора 
звука; 
- осмисли одговор на музичко 
питање; 
- осмисли једноставну мелодију 
на краћи задати текст; 
- према литерарном садржају 
изабере од понуђених, 
одговарајући музички садржај; 
- поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике; 
- користи самостално или уз 
помоћ одраслих, доступне 
носиоце звука 

Акивности наставника: 
-планира и организује 
начине презентовања 
садржаја; 
-обезбеђује квалитетно 
искуство ученику; 
-усмерава на одређене 
делове садржаја; 
- даје јасно  формулисана 
упутства; 
- подстиче ученике да се 
музички изражавају и да 
импровизују; 
- демонстрира део по део 
песме  па спаја у целину; 
- указује на тонску 
повезаност инструмената са 
музичким садржајем; 
- објашњава како се треба 
понашати током слушања 
песме; 
-омогућује примену 
наученог. 

Наставник:Александра Ковачевић,    Јована Ковачевић 

 

2.7. Физичко и здравствено васпитање 

Разред:други 

Недељни и годишњи фонд часова:3/108 

Циљ: Циљ наставе и учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке 
и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 
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* Физичке 
способности 
*Моторичке 
вештине  
*Физичка и  
здравствена 
култура 

базична 
кретања, 
вежбање, 
игра, 
здравље, 
васпитање 

 
- примени једноставне, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
- правилно изводи вежбе, 
разноврсна природна и изведена 
кретања; 
- комбинује усвојене моторичке 
вештине у игри и свакодневном 
животу; 
- одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 
- разликује правилно од неправилног 
држања тела; 
- успостави правилно држање тела; 
- правилно дише током вежбања; 
- изведе кретања, вежбе и кратке 
саставе уз музичку пратњу; 
- изведе дечји и народни плес; 
- користи основну терминологију 
вежбања; 
- поштује правила понашања у и на 
просторима за вежбање; 
- поштује мере безбедности током 
вежбања; 
- одговорно се односи према 
објектима, справама и реквизитима у 
просторима за вежбање; 
- поштује правила игре; 
- навија и бодри учеснике у игри на 
начин којим никога не вређа; 
- прихвати победу и пораз као 
саставни део игре и такмичења; 
- уредно одлаже своје ствари пре и 
након вежбања; 
- уочава улогу делова тела у 
вежбању; 
- уочи промене у расту код себе и 
других; 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, компјутер, 
пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-слушање и реаговање на 
команде; 
-повезивања звучног 
материјала са покретом;  
-вежбање; 
-демнострација; 
-игровне активности; 
-истраживање; 
-уметнички израз. 
Акивности наставника: 
-организује и планира 
наставни процес;  
-усклађује рад са 
индивидуалним 
способностима ученика;  
-води наставни процес; 
-објашњава; 
-посматра; 
-бележи; 
-мотивише; 
охрабрује; 
-усмерава; 

Прикупљање 
информација из 
различитих извора: 
свакодневна 
посматрања, ниво 
ангажованости 
(активност) и однос 
ученика према 
обавезама у физичком 
и здравственом 
васпитању који 
обухвата: вежбање у 
адекватној спортској 
опреми; – активно 
учествује на часовима 
физичког и 
здравственог 
васпитања; 
 – вежбање и играње у 
слободно време.  
Приказ једног 
комплекса усвојених 
општеприпремних 
вежби (вежби 
обликовања), без 
реквизита. Постигнућа 
у моторичким 
вештинама. 
Индивидуални 
напредак ученика. 

1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација 
 3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање проблема 
6.Сарадња  
7.Одговорно учешће у 
демократском друштву 
8.Одговоран однос 
према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 
11. Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
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- препозна сопствено болесно стање 
и не вежба када је болестан; 
- примењује здравствено-хигијенске 
мере пре, у току и након вежбања; 
- одржава личну хигијену; 
- учествује у одржавању простора у 
коме живи и борави; 
- наведе врсте намирница у исхрани; 
- препознаје везу вежбања и уноса 
воде; 
- повеже ходање и трчање са 
позитивним утицајем на здравље; 
- препозна лепоту покрета у 
вежбању; 
- се придржава правила вежбања; 
- вреднује успех у вежбању;  
 

-прати рад ученика; 
-процењује; 
-оцењује. 
 
 
 
 

 

2.8. Дигитални свет 

Разред:други 

Недељни и годишњи фонд часова:1/36 

Циљ: Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну  
и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

Дигитално 
друштво 
Безбедно 
коришћење 
дигиталних 
уређаја 
Алгоритамски 
начин 
размишљања 

онлајн учење, 
дигитална слика, 
покретна слика, 
умрежавање 
дигиталних 
уређаја, 
комуникација, 
лични подаци, 
одлагање 

-упореди начин на који учи у школи са 
онлајн учењем путем школске платформе; 
-користи школску платформу за онлајн 
учење (уз помоћ наставника и/или 
родитеља/законског заступника); 
самостално користи дигиталне уџбенике за 
учење; 
-креира, чува и поново уређује дигиталну 
слику (самостално и/или уз помоћ 

Облици: 
индивидуални, групни, 
тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог 

Прикупљање 
информација из 
различитих извора: 
свакодневна 
посматрања, активност 
на часу, учествовање у 
разговору и дискусији, 
самосталан ради рад у 
групи. Праћењем 

 
1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација  
3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање 
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електронског 
отпада, 
алгоритам, 
програмирање у 
визуелном 
програмском 
језику 

наставника) користећи одговарајућу 
апликацију; 
својим речима објасни појам покретне 
слике; 
 -креира елементе покретне слике; 
- креира једноставан графички дигитални 
материјал намењен познатој публици; 
својим речима објасни због чега дигиталне 
уређаје повезујемо на мреже, укључујући 
интернет; 
- наведе могућности за размену 
материјала, комуникацију и заједнички 
рад(учење) које су настале захваљујући 
умрежавању дигиталних уређаја; 
 -објасни добитке и ризике који произилазе 
из комуникације путем дигиталних уређаја; 
- разликује неприхватљиво од 
прихватљивог понашања при 
комуникацији на интернету; 
- реагује на одговарајући начин ако дође у 
додир са непримереним 
дигиталнимсадржајем, непознатим, 
злонамерним особама или особама које 
комуницирају 
на неприхватљив начин; 
- наведе неке од начина на које корисници 
дигиталних уређаја остављају личне 
податке у дигиталном окружењу; 
- организује сопствено учење у онлајн 
окружењу на начин који не угрожава 
здравље и личну безбедност, као и 
сигурност дигиталног уређаја;_ 
-предложи начине одлагања електронског 
отпада који не угрожавају животну 
средину; 
-својим речима објасни појам алгоритам; 
- анализира једноставан познати поступак 
који садржи понављања одређенихрадњи 
и представи га алгоритамски; 

приступа, искуствено 
учење, методе 
унапређивања 
критичког мишљења, 
игра, симулиране 
ситуације...већ знам-
желим да 
знам,самопроцена,врш
њачка процена 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, 
пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-активно учествују у 
реализацији часа 
-записују 
-анализирају 
-дискутују 
-закључују 
-примењују 
-учестују у тимском и 
групном раду 
-процењују наставу, 
рад других ученика и 
сопствени рад 
 
Акивности наставника:  
-организује час 
-презентује наставне 
садржаје 
-ангажује ученике, 
водећи рачуна о 
претходним знањима 
која поседују 
-демонстрира 
-користи ИКТ 
-подстиче ученика на 

постигнућа ученика, 
усменим испитивањем 
Бележењем постигнућа 
ученика оценом 
Усмене и писмене 
провере степена 
усвојености 
знања(квизови ,игре); 
Свеске ученика и 
њихови практични 
радови-на 
рачунару.Коришћење  
е-уџбеника,израда 
алгоритама,покретних 
слика... 

проблема 6.Сарадња  
7.Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 8.Одговоран 
однос према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 
11.Предузимљив ост 
и оријентација ка 
предузетништву. 
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-креира одговарајући рачунарски програм 
у визуелном програмском језику; 
- анализира једноставан програм креиран у 
визуелном програмском језику и 
-објасни шта и на који начин тај програм 
ради; 
- уочи и исправи грешку у једноставном 
програму, провери ваљаност новог 
решења и по потреби га додатно поправи 
(самостално или сараднички); 
- креира програм у визуелном 
програмском језику којим управља 
понашањемрасположивог физичког 
дигиталног уређаја. 

активно учешће 
-повезује садржаје са 
свакодневним животом 
-вреднује рад ученика 

Наставник:Александра Ковачевић,    Јована Ковачевић 

 

Б- изборни програми 

 

2.9. Верска настава – православни катихизис 

Годишњи фонд часова: 36 
Разред: Други 
ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ  САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА 
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I – УВОД 

 

1. Ми смо Црква – 
уводни час 

упознавање ученика са 
садржајима и начином рада 

мотивисање ученика за похађање 
часова верске наставе 

Когнитивни аспект: 

моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити 
настава Православног катихизиса у току 2. 
разреда основне школе; 

моћи да уочи какво је његово предзнање из 
градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду школовања. 

Афективни аспект: 

желети да активно учествује на часовима 
верске наставе 

Упознавање са 

садржајем програма и 
начином рада 

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. 

II – МОЈЕ МЕСТО У 
ЦРКВИ 

 

омогућити ученицима 
разумевање Крштења као уласка у 
Божју породицу 

омогућити ученицима да 
разликују појмове: Црква, храм, 
Литургија 

 указати ученицима да је 
учешће у Литургији 

Когнитивни аспект: 

знати да се Крштењем постаје члан Цркве 

знати да је Црква заједница потпуно другачија 
од свих 

знати да је Црква заједница са Богом 

разликовати значења појмова Црква 
(заједница) и храм (место на којем се 
сабирамо) 

Икона Христовог Крштења 

Библијска прича о Ноју – 
Нојева 

барка – брод спасења 

Народна 

приповетка 

„Седам прутова“ 

Слике различитих 

Крштењем постајемо 
чланови Цркве 

Црква – заједница 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

теоријска настава (35 часова) 

4.Храм – место  
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окупљања заједнице 

5. Литургија – догађај 
Цркве 6.Заједница 
радости 

засновано на слободи на елементарном нивоу моћи да опише зашто 
се подижу храмови 

моћи да уочи да је Литургија догађај Цркве 

знати да у Литургији учесвује само онај ко је 
крштен и ко то жели 

Афективни аспект: 

желети да посети храм и боље 

упозна основна обележја православних 
храмова 

православних храмова 
(спољашњи и унутрашњи 

изглед) 

Новозаветно сведочанство о 
Свадби царевог 

сина (препричано и 
прилагођено) 

практична настава (1 час) 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 
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III – 

ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Народ Божји, 
различите службе 

Литургијске службе: 
Епископ, свештеник и 
ђакон 

Многе службе, једна 
Црква 10.Епископ – 
слика Христова на 
Литургији 

11.Ко су монаси? 

 

ученицима пружити основно 
знање о литургијским службама 

омогућити ученицима да уоче да 
Црква не може да постоји без 
свих служби 

омогућити ученицима да уоче да 
свако у Цркви има своју службу 

Когнитивни аспект: 

препознати и именовати основне службе које 
постоје на Литургији 

знати да свако у Цркви има своју службу 

уочити међусобну повезаност служби у Цркви 

уочити од коликог је значаја за неку заједницу 
окупљање свих њених чланова 

уочити да је и он сам важан и посебан у животу 
Цркве 

моћи да објасни службу Епископа у Цркви 

моћи да увиди сличност службе Епископа са 
првосвештеником Христом 

уочити да Eпископ предводи молитву Цркве 

моћи да објасни ко су монаси и шта су 
манастири 

Афективни аспект: 

ученик ће бити подстакнут да размишља о 
својој служби у Цркви 

Садржаји који се односе на 
разне службе људи у свету 

Прича „Отац управља 
бродом“ 

Садржаји који се односе на 
службе у цркви(примери 
светитеља и њихових служби 
(епископи: Св. Сава, Св. 
Никола...;Св. ава Јустин; 

Св.СерафимСаровс ки; Св. 
архиђакон Стефан, Св.ђакон 
Авакум;народ: Св. Петка, Св. 

Димитрије, Св.Ђорђе) 

Разне илустрације епископа, 
свештеника, ђакона 

Уводне часове требало би осмислити 
тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању 
ученика с циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и тако да 
наставник стекне почетни увид у то 
каквим 

предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група 
располаже. 

Реализација програма требало би да се 
одвија у складу с принципима 
савремене активне наставе, која 
својом динамиком подстиче ученике 
на 

истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације 
стављати нагласак више на 
доживљајно и формативно, а мање на 
сазнајно и информативно. 

Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји 

реализују у складу са савременим 
педагошким захтевима у погледу 
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   Слике са Литургије 

Слике монаха, монахиња; 

Прича: „Велики монаси 
најсличнији анђелима“ 

Манастири – извори љубави 
и светлости 

Слике манастира 

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. 

IV – ЖИВОТ У ЦРКВИ – 
ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА 

 

 

ученицима пружити основно 
знање о великим празницима 
Цркве 

указати ученицима да се празници 
прослављају литургијски – на 

заједничкој молитви 

ученицима пружити основно 
знање о важности личности 
Пресвете Богородице 

Когнитивни аспект: 

 уочити разлог нaшег великог 
поштовања према Богородици 

 знати да је Богородица много волела 
Бога и желела да му служи и да много воли 
нас 

уочити да Богородицу сматрамо светијом од 
свих светих 

знaти молитву Богородице Дјево 

усвојити текст и мелодију песме 

„Витлејеме славни граде“ 

знати да се приликом Крштења Христовог, Бог 
открива као Света Тројица 

знати да је Свети Сава наш први 

Пресвета Богородица – 
Ваведење и Благовести 

 

12. Пресвета 
Богородица – мајка 
Христова 

Богородичини празници 

Молитва 

„Богородице Дјево“ 

Божић – Христос 

се роди! 

Богојављење – Христос 
је Син Божји 

Свети Сава и Свети 
Симеон 

Рођење Христово Прича „ 
Мали Данило сведок 

Христовог рођења“ 

Божићна песма: 

„Витлејеме славни граде“ 

 Крштење Христово 
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 Архиепископ 

знати ко је подигао манастир Хиландар 

Афективни аспект: 

 пожелети да радо учестује у 
прослављању празника 

пожелети да стваралачки ( кроз песму, 
молитву, цртеж ), искаже своју љубав и 
поштовање према 

Богородици 

Казивање о Светом Сави и 
Светом Симеону 

 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 
остварености задатака и исхода 
наставе) наставник ће остварити на 

 Песме Св. Владике Николаја: 
Брижни син (о Св. Сави и Св. 
Симеону) и Хиландар 

    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; 

V – ТРПЕЗА ГОСПОДЊА пружити ученицима неопходно 
знање 

да у Литургији свет приносимо 
Богу 

омогућити ученицима основ за 
разумевање да се кроз Причешће 
остварује наша 

заједница са Богом 

Когнитивни аспект: 

•моћи да увиди и каже зашто приносимо 
дарове природе Богу 

уочити да су дарови које приносимо Богу, свет 
у малом 

моћи на елементарном нивоу да препозна и 
именује литургијске предмете 

 

Прича о Литургијским 

даровима: вину и хлебу 

Слике литургијских 
предмета:Путир, кашичица, 
дискос, звездица, 

кадионица... 

 

Литургија наш дар Богу 

Литургијски предмети 

Причешће - храна за 
живот вечни 
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19. Слава у мојој 
породици 

ученицима пружити основно 
знање о предметима који се 
користе на Литургији 

упознати ученике са основним 
елементима славе и њеном везом 
са Литургијом 

уочити да је заједничка трпеза израз љубави 

знати да је Литургија заједничка трпеза око 
које се окупљају чланови Цркве 

•моћи да уочи разлику између Светог 
Причешћа и друге хране 

уочити сличности елемената Литургије и славе 

Афективни аспект: 

код ученика ће се развити жеља да учествује у 
Литургији 

Слике славе писмено испитивање; 

посматрање понашања ученика; 
Оквирни број часова по темама Увод 
– 1 

Моје место у Цркви – 6 

Литургијске службе – 6 

Живот у Цркви – лепота празника – 

6 

Трпеза Господња – 5 

Света Литургија – прослава Васкрсења 
– 5 

Икона – прозор у вечност - 5 

Евалуација – 1+1 

 

VI – СВЕТА ЛИТУРГИЈА – 
ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА 

 

пружити ученицима основ за 
разумевање Литургије као 
догађаја остварeња наше 
заједнице са Богом 

побољшати знање о 

догађајима везаним за Васкрсење 
Христово 

Когнитивни аспект: 

препознати значај празновања Васкрса 

проширити своја знања о Христовом 
Васкрсењу 

уочити да је Христово Васкрсење изузетан 
догађај у који је укључена читава природа 

знати да је Христос увек са нама 

Афективни аспект: 

исказати свој доживљај Христовог Васкрсења 
кроз самостални креативни израз 

Причешће, храна љубави – 
прича из књиге «Мали 

анђео», Невена Витошевић 

„Корица хлеба“ (Из житија Св. 

Онуфрија) 

„ Божије старање“(о томе 
како је у сиромашном 
манастиру аве 

Теодосија понестало 

20. Христос је са нама у 
Литургији 

Причешће у мом 
животу 

Празнујемо Васкрсење 

Христово 

23. Христово 
Васкрсење – наше 
васкрсење 

  хлеба и вина, а ава се уздао у 
Божју помоћ. И Бог се 
постарао да монаси добију 
све 

 



 

52 
 

што је потребно за причешће)

 

VII 

ИКОНА - ПРОЗОР У 
ВЕЧНОСТ 

 

 

Православни храм 

 

Икона - прозор у 
Царство Божје 

 

Буди и ти иконописац 

 

Царство Божје у 
светима 

 

омогућити ученицима да упознају 
који су основни делови храма 

приближити ученицима појам 
Царства Божјег 

указати на иконе као на посебну 
пројаву Царства Небеског 

приближити ученицима појам 
светих 

Когнитивни аспект: 

знати да наброји основне делове храма 

уочити да је унутрашњост храмова уређена за 
служење Литургије 

знати да објасни ко су светитељи 

испричати ко су и шта су све чинили светитељи 
које славимо 

уочити да постоје светитељи и у данашње 
време 

сазнати о неким светитељима новијег доба 

Афективни аспект: 

 бити подстакнут на поштовање и 
правилан однос према храму и иконама 

бити подстакнут да воли природу и друге људе 

бити подстакнут да у свим људима види 
пријатеље Божје 

 

основни делови храма 

иконе Господа, Богородице, 
празника, светитеља 

прилагођена и препричана 
житија светих 
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2.10. Грађанско васпитање 

Разред:други 

Недељни и годишњи фонд часова:1/36 

Циљ: Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, отворена 
за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 
демократског друштва. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 

остварености исхода 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

*Људска 
права 
*Демократ 
ско друштво 
*Процеси у 
савременом 
свету  
*Грађански 
активизам 

Група,школа, као 
заједница,безбедн
ост у школи 

- разликује понашања појединаца која 
доприносе или ометају 
функционисање и напредовање групе; 
- успоставља, гради и чува успешне 
односе са члановима групе којој 
припада; 
- искаже своја осећања и потребе на 
начин који не угрожава друге; 
- препозна и уважи осећања и потребе 
других; 
- наведе и својим речима објасни 
основна права детета садржана у 
Конвенцији о дечјим правима; 
- прихвата и образлаже на примерима 
из живота да свако дете има иста права 
без обзира на различитости; 
- препозна ситуације кршења својих и 
туђих права и показује спремност да 
тражи помоћ; 
- се договара и одлучује у доношењу 
правила групе и да се понаша у складу 
са њима; 
- наводи примере међусобне 
повезаности права и одговорности; 
- разликује ненасилну од насилне 
комуникације међу члановима групе на 

.Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено 
учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, компјутер, 
пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-разговарање о томе шта 
воле да раде и цртање 
својих аутопортрета и 
осећања води до 
откривања своје 
особености, међусобних 
разлика и сличности; 
-играње игара 

Могу се пратити следећи 
показатељи: начин на који 
ученик учествује у 
активностима, како 
прикупља податке, како 
аргументује, евалуира, 
документује. 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 
интерпретације, изведе 
закључак, прихвати 
другачије мишљење, 
примени научено, предвиде 
последице, дају креативна 
права, одговорности и 
могућности. Дечаци и 
девојчице – сличности и 
разлике, иста права и 
могућности. Осетљиве 
друштвене групе Групе 

 
1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација  
3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање 
проблема 
6.Сарадња  
7.Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
8.Одговоран однос 
према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 
11.Предузимљив 
ост и оријентација 
ка предузетништву. 
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примерима из свакодневног живота, из 
књижевних дела које чита и филмова 
које гледа; 
- саслуша излагање саговорника без 
упадица и са уважавањем; 
- даје и прихвата предлоге водећи 
рачуна о интересу свих страна у сукобу; 
- представи шта садржи и чему служи 
Правилник о безбедности ученика 
његове школе; 
- се понаша у складу са Правилником о 
безбедности ученика; 
- наводи примере одговорности 
одраслих и ученика за безбедност у 
школи; 
- препознаје предности, ризике и 
опасности по себе и друге и одговорно 
поступа при коришћењу мобилног 
телефона и интернета; 
- сарађује и преузима различите улоге 
на основу договора у групи; 
- износи мишљење, образлаже идеје, 
даје предлоге који могу унапредити 
безбедност ученика у школи; 
- учествује у изради плана једноставне 
акције; 
- са другим ученицима изводи и 
документује једноставну акцију; 
- доприноси промоцији акције; 
- на једноставан начин вреднује 
изведену акцију.  

преображаја, 
размењивање сопствених 
особености и вредности, 
цртање сопственог знака, 
води од упознавања себе 
и других; 
-закључивање о својим 
потребама и правима; 
-препознавање кршења 
права; 
-одлучивање у оквиру 
групе  којој  припада; 
-изношење сопственог 
мишљења; 
-уважавање мишљења 
других. 
Активности наставника: 
-планира рад и 
организацију у 
одељењу/групи; 
-бира и интегрише 
садржаје;  
-усмерава ученике на 
важне чињенице; 
-реализује радионице, 
игре и активности у 
одељењу/групи; 
-даје јасна и тачна 
упутства; 
-води циљани разговор. 
 

којима је услед 
специфичних разлика 
потребна додатна подршка 
како би имале исте шансе и 
могле равноправно да се 
укључе у живот заједнице и 
остваре своје потребе и 
права. Упрошћено, 
поједностављено, 
генерализовано и најчешће 
нетачно приказивање 
некога (сви дечаци су, све 
девојчице су, сви Роми су). 
Негативно мишљење 
појединаца о некоме ко се 
не познаје довољно. 
Разговорне 
ситуационе и језичке игре. 
Сценска инпровизација. 
Вођени и слободни 
разговор. Наставник, такође, 
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 

Наставник:Александра Ковачевић,    Јована Ковачевић 

 

2.11. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Мађарски језик 

Разред:  2 

Недељни и годишњи фонд часова: 2/72 
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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. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције Стандарди 

постигнућа 

 
NYELVI 
KULTÚRA 
 
 
 
 
 
 
IRODALOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYELVI 
ISMERET ÉS 
NYELV 
HELYESSÉG 

nyelvi kultúra, 
irodalom, 
szövegértés, 
nyelvismeret, és 
nyelvhelyesség 

- Престави себе и чланове 
своје породице и тражи исте 
информације од саговорника 
; 
 
- Уме да рецитује кратке 
песмице из народног 
стваралаштва 
 
- Уме да драматизује краће 
ситуације из свакодневног  
живот 
- Разликује песмицу од бајке 
- Уме хронолошки да поређа 
догађаје 
-  илуструје теккст који му је 
прочитан,истичући неке од 
мотива (уз помоћ аудио и 
визуелних средстава) 
 
- Разликује глас, реч и 
реченицу 
- Усваја правилан изговор и 
нагласак 
- Правилно изговара кратке и  
дуге самогласнике и 
сугласнике 
 
-  Правилно користи именице 

Облици: 
фронтални,индивидуални
,рaд у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијало
г),илустративно-
демонстартивна, 
практичан рад и 
радионица, игровне 
активности 
Средства: 
слике,апликације,лутке,м
аске, 
сликовнице,илустрације,
ЦД 
Активности ученика: 
уочава, именује,чита, 
препознаје, открива, 
комуницира, разуме, 
упоређује, одговара на 
постављена питања, 
 
Активности наставника: 
Подстиче,  осмишљава,  п
омаже,  партнер у 
дијалогу,  партнер у 
активности,  инспирише,  
разговара,  указује,  уважа
ва труд, 

Усмено 
одговарање 

-Активност на часу 

-Израда домаћих 
задатака 

-Вежбање 

-Практични радови 

 

- 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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у множини 
 

показује,  учествује,  подс
тиче, мотивише,  помаже 
у 
раду, објашњава,  одабир
а садржај,  одабира 
методе,  одабира 
средства,  бира 
текстове,  коригује,  вредн
ује, прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 

Наставник:  Сузана Фрхер Виславски 

 

2.12. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Русински језик 

Разред: 2 

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 

КУЛТУРА ВИСЛОВЙОВАНЯ ОРТОЕПИЯ И ПРАВОПИС 
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА Поезия 1. Михал Ковач Качур 
рибар 2. Йован Й. Змай Качур и жаби 3. Гавриїл 
Надь Брамушка и пчолка 4. Мелания Павлович . 
Мотильчок 5. Михал Симунович Давно то було 
Проза Яков Кишюгас “Черешньов квиток “ 1. Чудо 
2. Скрита цеплота 3. Ластовки 4. Качур 5. На долїни 
6. Ґовлї и жаби 7. Мац 8. Цаганє шерпенки 9. Тайна 
10. На пошти Мали писани букви п,т 11. Вельки 
писани букви Д;Б Й 12. Геленка и гуски букви Г,Ґ 
13. Мещок буква Щ,щ 14. Як ше дзеци бавя буква 

-знати слова русинског језика 
-писати русински са русинском ћирилицом 
-читати русинске текстове прилагођене 
његовом узрасту 
-преписивати речи на складове 
-попуњавати укрштенице, ребусе 
-раставити речи на складове 
-писати велико слово на почетку реченице 
и код властитих имена и презимена 
-писати знаке 
интерпункције:тачка,зарез,знак узвика и 

Облици: 
фронтални,индивидуални, 
рад у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог),ил
устративно-демонстартивна, 
практичан рад и радионица, 
игровне активности 
Средства: слике, апликације, 
уџбеник, илустрације, ЦД 
Активности ученика: уочава, 

1) компетенција за 
учење; 
2) одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву  
3) естетичка 
компетенција;  
4) комуникација;  
5) одговоран однос 
према околини;  

/ 
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Я,я 15. Компютер буква Ю,ю 16. Єдна Єленка буква 
Є,є 17. Їжова фамелия буква Ї,ї 18. Надьово хлопи 
буква Ь (мегки знак) ТЬ;ДЬ;ЛЬ;НЬ 19. Джуджарово 
дзвони букви Д+З Д+Ж 20. Драмски тексти зоз 
ЗАГРАДКИ по вибору 21. Присловки, загадки по 
вибору Мацерински язик и язики ґругих народох 
Упознац писмо руского язика рушаюци од 
подобносцох ґу розликом у одношеню на сербску 
кирилку Розвиванє чувства и потреби за 
упонаваньом руского язика Упознаванє руского 
народного облєчива и култури Руснацох вообще 
Правилне вичварянє руских гласох Правилна 
интонация опитних и викричних виреченьох 
Правилне хаснованє знакох интерпункциї; точка, 
запята, знак питаня, викричнїк Правилне писанє 
велькей букви на початку виреченя як и при 
писаню менох и презвискох Приповеданє о 
власних дожицох зоз пременку роду и дїєсловних 
часох Основни и шорни числа Диялоґ – правилне 
поставянє питаньох без опитних словох, тє. зоз 
интонацию Драматизация текста – виразне читанє 
по улогох Аудиовизуелни записи Присловки, 
язиколомки и загадки Бешедни и язиково бависка 
Ключни поняца: кнїжовносц, язик и язична 
култура. УПУТСТВО ЗА ВИТВОРЙОВАНЄ ПРОГРАМИ 
Наставна програма руского язика зоз елементами 
националней култури состої ше зоз трох 
предметних обласцох: литератури, язика и култури 
висловйованя. Розподзельованє наставних 
годзинох би нє требало буц зробене на основи 
предметних обласцох, а на каждей годзини треба 
окремну увагу пошвециц култури висловйованя 
школярох и култури Руснацог у Сербиї зоз 
акцентом на народну традицию и обичаї.Шицки 
три обласци медзисобно попреплєтани и анї єдну 
нє мож виучовац изоловано и бею учасци других 
обласцох. Наставна програма руского язика зоз 
елементами националней култури фундаментуйе 
ше на исходох, односно на процесу ученя и 

знак питања 
-причати и о личном доживљају 
-причати о гледаном филму или 
позоришној представи 
-правилно користити потврдне и оричне 
речи 
-правилно одговорити пуном реченицом 
-користити различит облик приповедања 
Користити дијалог као облик разговора 
-драматизација краће басне или анагдоте 
-разликовати род и број бића и појава 
-правилно користити говор у прошлом, 
садашњеми будућем времену 
-бројити основне и редне бројеве 
-разликовати карактеристике русинске 
народне ношње 
-разликовати русинске народне 
традиционалне обичаје(Божић и Ускрс) 
-познати русинска традиционална јела 
која се спремају за посебне празнике 
-певати и рецитовати божићне песме 
-правилно изговари гласове русинског 
језика 
-имати правилну интонацију у говору 
-одговорити пуном речиницом потврдно и 
одрично 
-правилно изговарати гласове ђ,ћ који су  
слични с српским ћ и ђ 

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 
 

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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школярских посцигнуцох. Исходи представяю опис 
интеґрованих знаньох,схопносцох, становискох и 
вредносцох хтори школяр формує и преглїбює 
през три предметни обласци того предмета 
КУЛТУРА ВИСЛОВЙОВАНЯ ОРТОЕПИЯ И ПРАВОПИС 
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА Поезия 1. Михал Ковач Качур 
рибар 2. Йован Й. Змай Качур и жаби 3. Гавриїл 
Надь Брамушка и пчолка 4. Мелания Павлович . 
Мотильчок 5. Михал Симунович Давно то було 
Проза Яков Кишюгас “Черешньов квиток “ 1. Чудо 
2. Скрита цеплота 3. Ластовки 4. Качур 5. На долїни 
6. Ґовлї и жаби 7. Мац 8. Цаганє шерпенки 9. Тайна 
10. На пошти Мали писани букви п,т 11. Вельки 
писани букви Д;Б Й 12. Геленка и гуски букви Г,Ґ 
13. Мещок буква Щ,щ 14. Як ше дзеци бавя буква 
Я,я 15. Компютер буква Ю,ю 16. Єдна Єленка буква 
Є,є 17. Їжова фамелия буква Ї,ї 18. Надьово хлопи 
буква Ь (мегки знак) ТЬ;ДЬ;ЛЬ;НЬ 19. Джуджарово 
дзвони букви Д+З Д+Ж 20. Драмски тексти зоз 
ЗАГРАДКИ по вибору 21. Присловки, загадки по 
вибору Мацерински язик и язики ґругих народох 
Упознац писмо руского язика рушаюци од 
подобносцох ґу розликом у одношеню на сербску 
кирилку Розвиванє чувства и потреби за 
упонаваньом руского язика Упознаванє руского 
народного облєчива и култури Руснацох вообще 
Правилне вичварянє руских гласох Правилна 
интонация опитних и викричних виреченьох 
Правилне хаснованє знакох интерпункциї; точка, 
запята, знак питаня, викричнїк Правилне писанє 
велькей букви на початку виреченя як и при 
писаню менох и презвискох Приповеданє о 
власних дожицох зоз пременку роду и дїєсловних 
часох Основни и шорни числа Диялоґ – правилне 
поставянє питаньох без опитних словох, тє. зоз 
интонацию Драматизация текста – виразне читанє 
по улогох Аудиовизуелни записи Присловки, 
язиколомки и загадки Бешедни и язиково бависка 

Наставник: Славица Мали 
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3. ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

А- обавезни наставни предмети 

 

3.1. Срспки језик 

Разред:трећи 

Недељни и годишњи фонд часова:5/180 

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

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

*Књижев 
ност 
*Језик  
(граматика, 
правопис и 
ортоепија) 
*Језичка 
култура  
(говорење, 
слушање, 
писање и 
читање) 

-књижевност 
-језик 
-језичка култура 

По завршетку 
темеКЊИЖЕВНОСТ 
ученик  ће моћи да: 
•разликује књижевне врсте: 
лирску и епску песму, причу, 
басну, бајку, роман и драмски 
текст; 
•одреди тему, редослед 
догађаја, време и место 
дешавања у прочитаном тексту;  
•именује главне и спорене 
ликове и разликује њихове 
позитивне и негативне особине; 
•уочи основне одлике лирске 
песме (стих,  строфа и рима); 
•разуме пренесено значење 
пословице и басне и њихову 
поуку; 
•разуме идеје књижевног дела;  
•уочи хумор у књижевном делу; 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, рад на тексту, 
дискусија, аналитичко-
синтетичка, истраживачка, 
проблем метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет,  
е-уџбеник,компјутер, 
пројектор, интернет… 
Активности ученика:  
- игре (ситуационе, 
разговорне); 

Праћењем 
постигнућа ученика, 
усменим 
испитивањем,бележ
ењем постигнућа 
ученика оценом 
Усмене и писмене 
провере степена 
усвојености знања; 
Свеске ученика и 
њихови практични 
радови, читање 
наглас (изговор, 
јачина гласа, 
паузирање, 
интонационо 
прилагођавање); 
разумевање 
прочитаног текста; 
разумевање намера 

 
1. Компетенција за 
целоживотно учење  
2. Комуникација  
3. Рад с подацима и 
информацијама  
4. Дигитална 
компетенција 
 5. Решавање 
проблема  
6. Сарадња  
7. Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу  
9. Одговоран однос 
према околини  
10. Естетичка 

Књижевност 
Основни ниво:  
1.СЈ.1.5.1.  
1СЈ.1.5.2.  
1СЈ.1.5.3.  
1СЈ.1.5.4.  
Средњи ниво:  
1СЈ.2.5.1.  
1СЈ.2.5.2.  
1СЈ.2.5.3.  
1СЈ.2.5.4.  
1СЈ.2.5.5.  
1СЈ.2.5.6.  
Напредни ниво:  
1СЈ.3.5.1.  
1СЈ.3.5.2.  
1СЈ.3.5.3.  
II ЈЕЗИК  
Основни ниво:  
1СЈ.1.4.1.  
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•уочи основне одлике народне  
бајке; 
•разликује народну од ауторске 
бајке; 
•представи главне особине 
јунака; 
•уочи основне одлике народне 
епске песме. 
 
По завршетку теме  
ЈЕЗИК 
ученик  ће моћи да: 
•разликује врсте (и подврсте) 
речи у типичним случајевима; 
•одреди основне граматичке 
категорије именица, придева и 
глагола; 
•примењује основна 
правописна правила. 
 
По завршетку теме  
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРАученик  ће 
моћи да: 
•чита са разумевањем 
различите текстове; 
•опише свој доживљај 
прочитаних књижевних дела; 
•изнесе своје мишљење о 
тексту; 
•споји више реченица у краћу и 
дужу целину; 
•препричава, прича и описује и 
на сажет и на опширан начин; 
извештава о догађајима водећи 
рачуна о прецизности, тачности, 
објективности  и сажетости;  
•уочи поређење у књижевном 
делу и разуме његову улогу; 
•разликује опис од 

- слушање различитих 
песама и дела; 
- презентовање; 
- цртање; 
- рецитовање; 
- причање; 
-препричавање; 
-коришћење извора учења и 
информација; 
-тражење адекватног 
језичког израза; 
-описивање; 
-допуњавање реченица; 
-решавање ребуса, 
питалица; 
-богаћење речника 
-посматрање 
-уочавање 
-запажање 
Активности наставника: 
-организује, планира, 
реализује и прати наставни 
процес; 
-припрема наставне 
материјале; 
-води наставни процес; 
-преноси информације; 
-бира методе и технике; 
-упознаје индивидуалне 
способности сваког ученика; 
-усклађује рад са 
 -индивидуалним 
способностима сваког 
ученика;  
-усмерава и мотивише 
ученике; 
-користи информационе 
технологије; 
-објашњава, посматра, 

и осећања 
садржаних у тексту; 
откривање; 
тумачење порука; 
читање дијалошког 
текста по улогама, 
наставни листићи; 
писане вежбе; 
диктати; 
аутодиктати, -
коришћење  
е-уџбеника,  
подстицати љубав 
према читању 
применом 
различитих метода и 
облика рада , 
богаћење речника 
путем усвајања 
непознатих речи из 
прочитаних текстова. 

компетенција  
11. 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

1СЈ.1.4.2.  
1СЈ.1.4.3.  
1СЈ.1.4.4.  
1СЈ.1.4.5.  
Средњи ниво: 
1СЈ.2.4.1.  
1СЈ.2.4.2.  
1СЈ.2.4.4.  
1СЈ.2.4.6.  
1СЈ.2.4.7.  
1СЈ.2.4.8.  
1СЈ.2.4.9.  
Напредни ниво:  
1СЈ.3.4.1.  
1СЈ.3.4.2.  
1СЈ.3.4.4.  
III ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА  
Основни ниво:  
1СЈ.1.2.1.  
1СЈ.1.2.2.  
1СЈ.1.2.3.  
1СЈ.1.2.4.  
1СЈ.1.2.5.  
1СЈ.1.2.6.  
1СЈ.1.2.7.  
1СЈ.1.2.8.  
1СЈ.1.3.3.  
1СЈ.1.3.4.  
1СЈ.1.3.5.  
1СЈ.1.3.6.  
1СЈ.1.3.7.  
1СЈ.1.3.8.  
1СЈ.1.3.9.  
1СЈ.1.3.10.  
Средњи ниво: 
1СЈ.2.3.1.  
1СЈ.2.3.2.  
1СЈ.2.3.3.  
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приповедања у књижевном 
делу; 
•покаже примере дијалога у 
песми, причи и драмском 
тексту; 
•јасно и разговетно изговори 
обавештајну, упитну и 
заповедну реченицу, поштујући 
одговарајућу интонацију и 
логички акценат, паузе, брзину и 
темпо; 
•чита текст поштујући 
интонацију реченице/стиха;  
•изражајно рецитује песму;  
•изводи драмске текстове. 

анализира, бележи, храбри; 
-прати рад ученика, 
процењује и оцењује; 
-партнер је у учењу. 

1СЈ.2.3.6.  
1СЈ.2.3.7.  
1СЈ.2.3.8.  
Напредни ниво:  
1СЈ.3.3.1.  
1СЈ.3.3.2.  
1СЈ.3.3.5.  
1СЈ.3.3.6.  
*ГОВОРНА 
КУЛТУРА 
1СЈ.0.1.1.  
 1СЈ.0.1.2.  
1СЈ.0.1.3.  
1СЈ.0.1.4.  
1СЈ.0.1.5.  
1СЈ.0.1.6.  
1СЈ.0.1.7.  
1СЈ.0.1.8. 

Наставник:Даница Влаховић, Весна Костелац 

3.2. Енглески језик 

Разред:III (трећи) 

Недељни и годишњифондчасова: 2, 72 

Циљ:ЦиључењаСтраногјезика у основномобразовању и васпитањујестедасеученикусвајањемфункционалнихзнања о језичкомсистему и култури и 
развијањемстратегијаучењастраногјезикаоспособизаосновнуусмену, а одтрећегразреда и писанукомуникацију, и дастекнепозитиванодноспремадругимјезицима и 
културама, као и премасопственомјезику и културномнаслеђу. 

Називтеме Исходи Начиностваривања 
Начинпровереоства

реностиисхода 
Међупредметнеко

мпетенције 
Стандардипости

гнућа 
Поздрављање 
 
Представљањесебе и 
других и тражење / 
давањеосновних 
информација о себи или 

Ученик ће бити у стању да:  
– поздрави и отпоздрави, 
примењујућиједноставнајезичкасредства; 
– представисебе и другог; 
–
 разумеједноставнапитањаличнеприрод

Облици: фронтални, 
индивидуални, групни, рад 
у пару, пантомима 
 
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: 
ПРАВИЛНИКУ 
о општим 
стандардима 
постигнућа за 
крај основног 
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другима 
 
Разумевање и давање 
једноставних упутстава и 
налога 
 
Позив и реаговање на 
позив за учешће у 
заједничкој активности 
 
Исказивање молбе, 
захвалности и извињења 
 
Честитање празника, 
рођендана и других 
значајних догађаја 
Описивање бића, 
предмета, места и појава 
 
Исказивање потреба, 
осета и осећања 
 
Исказивање положаја у 
простору 
 
Исказивање времена 
 
Изражавање припадања 
/неприпадања и 
поседовања/непоседова
ња 
 
Изражавање допадања / 
недопадања 
 
Описивањедогађаја и 
способности у 
садашњости 
 

е и одговаранањих; 
– разумеједноставнаупутства и налоге и 
реагујенањих; 
– саопштиједноставнаупутства и налоге; 
– разумепозивназаједничкуактивност и 
наприкладанначинреагујенањега; 
– упутипозивназаједничкуактивност; 
– разумекратке и једноставнемолбе и 
реагујенањих; 
– упутикратке и једноставнемолбе; 
– искаже и прихватизахвалност и 
извињењенаједноставанначин; 
– разумеједноставноисказанечеститке и 
одговоринањих; 
– упутиједноставнечеститке; 
– разуме и, 
примењујућиједноставнајезичкасредства, 
наведенајуобичајенијеактивностикојесеодносен
апрославерођенда- на и празника; 
– препозна и именујебића, предмете и 
местаизнепосредногокружења; 
– разумеједноставнеописебића, 
предмета и места; 
– опишебића, предмете и 
местакористећиједноставнајезичкасредства; 
– разумесвакодневнеисказе у 
везисaнепосреднимпотребама, осетима и 
осећањима и реагујенањих; 
– изразиосновнепотребе, осете и 
осећањаједноставнимјезич- кимсредствима; 
– разумеједноставнаобавештења о 
положају у простору и реагујенањих; 
– тражи и пружиједноставнаобавештења 
о положају у простору; 
– разуме и 
саопштиједноставнеисказекојисеодносенахрон
олошко и метеоролошковреме; 
– разумеједноставнеисказекојимасе 
изражаваприпадање/не- припадање, 

раднатексту,илустративно-
демонстративна, 
практичанрад, тпр метода 
 
Средства: Раднилист, 
Уџбеник, ЦД, плејер,свеска, 
картице, постери, стикери. 
 
Активностиученика: 
запажа, уочава, 
закључује,обележава, 
промишља, пита, пева, 
констатује, црта, боји, лепи, 
сече, спајарешава, 
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, 
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; 
 
9) 
одговоранодноспре

образовања за 
страни језик 
 
"Службени 
гласник РС",  
бр. 88/17, 27/18 
– др. закон и 
10/19), 
 



 

63 
 

Изражавањеброја и 
количине 

поседовање/непоседовање и реагујенањих; 
– тражи и дајеједноставнеисказе 
којимасе изражаваприпадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
– разумеједноставнеисказе за 
изражавањедопадања/недопадања и 
реагујенањих; 
– тражимишљење и изражава допадање 
/недопадањеједноставнимјезичкимсредствима; 
– разумеједноставнетекстове у 
којимасеописујурадње и способности у 
садашњости; 
– размениинформацијекојесеодносе 
надатукомуникативнуситуацију; 
– опишерадње и способностикористећи 
једноставнаје зичкасредства; 
– разуме и саопштиједноставнеисказе 
који сеодносенабројеве и количине. 

маоколини; 
 
10) 
естетичкакомпетенц
ија; 
 
11) 
предузимљивост и 
предузетничкакомп
етенција. 

Наставник:Весна Гурановић 

3.3. Математика 

Разред: трећи 

Недељни и годишњи фонд часова:5/180 

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 

*Бројеви 
*Геометри 
ја  
*Мерење и 
мере 

 
-бројеви прве 
хиљаде 
-разломак              
децимални запис 
броја 

По завршетку темеБРОЈЕВИ 
ученик  ће моћи да: 
*прочита, запише и упореди 
бројеве прве хиљаде и прикаже 
их на бројевној правој; 
*прочита број записан римским 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 

Прикупљање 
информација из 
различитих извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на часу, 

1. Компетенција за 
целоживотно учење  
2. Комуникација  
3. Рад с подацима и 
информацијама  
4. Дигитална 

I БРОЈЕВИ  
Основни ниво: 
1МА.1.1.1.  
1МА.1.1.2.  
1МА.1.1.3.  
1МА.1.1.4.  
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- круг 
 -троугао 
-правоугаоник  
-квадрат 
- угао 
-паралелне праве 
-нормалне праве 
- појам површине, 
-једначине и 
неједначине 
- мерење дужине, 
масе, времена и 
запреми 
не течности 

цифрама и напише дати број 
римским цифрама (до 1000); 
*изврши четири основне 
рачунске операције, писмено и 
усмено (до 1000); 
*подели број бројем прве 
десетице, са и без остатка, и 
провери резултат; 
*процени вредност израза са 
једном рачунском операцијом; 
*израчуна вредност бројевног 
израза са највише три рачунске 
операције; 
*одреди десетице и стотине 
најближе датом броју; 
*реши једначину са једном 
рачунском операцијом; 
*одреди и запише скуп решења 
неједначине са сабирањем и 
одузимањем; 
*реши проблемски задатак 
користећи бројевни израз или 
једначину; 
*уочи делове целине и запише 
разломке облика 

𝑚

𝑛
(𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 10); 

*упореди разломке облика са 
једнаким имениоцима; 
*резултат мерења дужине 
запише децималним бројем са 
једном децималом; 
*уочи и речима опише правило 
за настајање бројевног низа; 
*чита и користи податке 
представљене табеларно или 
графички (стубичасти дијаграм и 
сликовни дијаграм). 
По завршетку теме ГЕОМЕТРИЈА 

метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, е-
уџбеник,компјутер, 
пројектор, интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-именовање; 
-посматрање; 
-упоређивање; 
-описивање;  
-сецкање и лепљење; 
-читање, писање;  
-прецртавање и 
пресликавање; 
-пребројавање; 
-допуњавање; 
-моделовање; 
-бирање садржаја; 
-састављање; 
-истраживање; 
-математичко резоновање; 
-класификовање; 
-комбиновање; 
-манипулисање објектима. 
Активности наставника: 
-организује, планира, 
реализује и прати наставни 
процес; 
-припрема наставне 
материјале; 
-води наставни процес; 
-преноси информације; 

учествовање у 
разговору и 
дискусији, 
самосталан рад, рад 
у групи, тестови. 
Праћењем 
постигнућа ученика, 
усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа ученика 
оценом Усмене и 
писмене провере 
степена усвојености 
знања; Свеске 
ученика и њихови 
практични радови. 

компетенција 
 5. Решавање 
проблема  
6. Сарадња  
7. Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 8. Одговоран однос 
према здрављу  
9. Одговоран однос 
према околини  
10. Естетичка 
компетенција  
11. 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

1МА.1.1.5.  
1МА.1.3.1.  
1МА.1.3.2.  
Средњи ниво: 
1МА.2.1.1.  
1МА.2.1.2.  
1МА.2.1.3.  
1МА.2.1.4.  
1МА.2.1.5.  
1МА.2.3.1.  
1МА.2.3.2.  
Напредни ниво: 
1МА.3.1.1.  
1МА.3.1.2.  
1МА.3.1.3.  
1МА.3.1.4. 
1МА.3.1.5.  
1МА.3.3.1.  
1МА.3.3.2.  
II ГЕОМЕТРИЈА 
Основни ниво: 
1МА.1.2.1.  
1МА.1.2.2.  
1МА.1.2.3.  
Средњи ниво: 
1МА.2.2.1.  
1МА.2.2.2.  
1МА.2.2.4.  
Напредни ниво: 
1МА.3.2.1.  
1МА.3.2.2.  
III МЕРЕЊЕ И 
МЕРЕ 
Основни ниво: 
1МА.1.4.1.  
1МА.1.4.2.  
1МА.1.4.3.  
1МА.1.4.4.  
Средњи ниво: 
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ученик  ће моћи да: 
*црта паралелне и нормалне 
праве, правоугаоник и квадрат; 
конструише троугао и круг; 
именује елементе угла, 
правоугаоника, квадрата, 
троугла и круга; 
*разликује врсте углова и 
троуглова; 
*одреди обим правоугаоника, 
квадрата и троугла, применом 
обрасца; 
*опише особине правоугаоника 
и квадрата; 
*преслика геометријску фигуру у 
квадратној или тачкастој мрежи 
на основу задатог упутства; 
*користи геометријски прибор и 
софтверске алате за цртање. 
По завршетку теме МЕРЕЊЕ И 
МЕРЕ ученик  ће моћи да: 
*чита, упореди и претвара 
јединице за мерење дужине, 
масе, запремине течности и 
времена; 
*упореди величине (дужина, 
маса, запремина течности и 
време); 
*измери површину геометријске 
фигуре задатом мером 
(правоугаоником, квадратом и 
троуглом); 
*примењује концепт мерења у 
једноставним реалним 
ситуацијама. 

-бира методе и технике; 
-упознаје индивидуалне 
способности сваког ученика; 
-усклађује рад са 
 -индивидуалним 
способностима сваког 
ученика;  
-усмерава и мотивише 
ученике; 
-користи информационе 
технологије; 
-објашњава, посматра, 
анализира, бележи, храбри; 
-прати рад ученика, 
процењује и оцењује; 
-партнер је у учењу. 

1МА.2.4.1.  
1МА.2.4.2.  
1МА.2.4.3.  
1МА.2.4.4.  
1МА.2.4.5.  
Напредни ниво: 
1МА.3.4.1.  
1МА.3.4.2.  
1МА.3.4.3. 

Наставник:Даница Влаховић , Весна Костелац 
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3.4. Природа и друштво 

Разред:трећи 
Недељни и годишњи фонд часова:2/72 
Циљ: Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Назив теме Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

*Природа, 
човек, 
друштво 
*Орјентација 
 у простору и 
времену 
*Прошлост 
* Кретање 
*Материјали 
 

-крај 
 –човек 
-животне 
заједнице, 
-оријентација у 
времену и 
простору 
-прошлост краја 
- кретање 
-материјали 
 

По завршетку теме ПРИРОДА, ЧОВЕК, 
ДРУШТВО ученик ће моћи да: 
•идентификује облике рељефа и 
површинских вода у свом крају; 
•илуструје примерима како рељеф и 
површинске воде утичу на живот људи 
у крају; 
•примени правила друштвено 
прихватљивог понашања поштујући 
права, обавезе и различитости међу 
људима; 
•повеже различита занимања и 
делатности са потребама људи у крају 
у коме живи; 
•повеже врсте и значај саобраћаја у 
свом крају са потребама људи; 
•примени правила безбедног 
понашања  у саобраћају; 
•разликује чврсто, течно и гасовито 
стање воде у природи и свакодневном 
животу; 
•повеже температурне промене са 
променама запремине и кретања 
ваздуха; 
•очита вредности температуре воде, 
ваздуха и тела помоћу термометра; 
•прикаже везе међу живим бићима у 
различитим животним заједницама 
помоћу ланаца исхране; 
•илуструје примерима одговоран и 
неодговоран однос човека према 
животној средини; 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, е-
уџбеник,компјутер, 
пројектор, интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-посматрање; 
-играње; 
-цртање;  
-бојење; 
-уочавање; 
-препознавање; 
именовање; 
-упоређивање; 
-откривање; 
-описивање; 
-процењивање; 
-груписање; 
-праћење; 

Прикупљање 
информација из 
различитих извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, 
самосталан рад, рад 
у групи, тестови. 
Праћењем 
постигнућа ученика, 
усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа ученика 
оценом Усмене и 
писмене провере 
степена усвојености 
знања; Свеске 
ученика и њихови 
практични радови. 
Активност ученика, 
различита занимања 
и делатности са 
потребама људи у 
крају у коме живи; – 
повеже врсте и 
значај саобраћаја у 
свом крају са 
потребама људи; – 

1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација 
 3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање 
проблема 
6.Сарадња  
7.Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
8.Одговоран однос 
према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 
11. 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

I ПРИРОДА, 
ЧОВЕК, 
ДРУШТВО 
Основни ниво: 
1ПД.1.1.1.  
1ПД.1.1.2. 
1ПД.1.1.3.  
1ПД.1.1.4.  
1ПД.1.1.5.  
1ПД.1.2.3.  
 1ПД.1.5.1.  
1ПД.1.5.2.  
1ПД.1.5.3.  
1ПД.1.5.4. 
1ПД.1.5.5. 
Средњи ниво:  
1ПД.2.1.1.  
1ПД.2.1.2. 
1ПД.2.1.3.  
1ПД.2.1.4.  
1ПД.2.1.5.  
1ПД.2.1.6.  
1ПД.2.2.4.  
1ПД.2.5.1.  
1ПД.2.6.1.  
1ПД.2.6.2.  
1ПД.2.6.5.  
Напредни ниво:  
1ПД.3.1.1.  
1ПД.3.1.2.  
 
II ОРИЈЕНТАЦИЈА 
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•примени поступке (мере) заштите од 
заразних болести 
По завршетку темеОРИЈЕНТАЦИЈА У 
ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ ученик ће моћи 
да: 
•одреди положај задатог објекта у 
односу на истакнуте облике рељефа и 
површинске воде у свом крају; 
•оријентише се у простору помоћу 
компаса и оријентира из 
природе/окружења; 
•опише пут којим се може стићи од 
једне до друге тачке помоћу плана 
насеља; 
•идентификује географске објекте у 
свом крају користећи географску карту 
Републике Србије; 
•користи временске одреднице 
(година, деценија, век) у 
свакодневним ситуацијама и 
приликом описивања догађаја из 
прошлости 
По завршетку теме ПРОШЛОСТ ученик 
ће моћи да:  
•прикупи и представи податке о 
прошлости породице и краја  
По завршетку теме КРЕТАЊЕ ученик ће 
моћи да: 
•повеже јачину деловања на тело са 
његовим пређеним растојањем; 
•доводи у везу брзину падања тела са 
његовим обликом; 
•разликује природне и вештачке 
изворе светлости; 
•повеже промену величине и 
положаја сенке са променом положаја 
извора светлости; 
•повеже промену јачине звука са 
променом удаљености од његовог 

-бележење; 
-прављење модела; 
-демонстрирање решења; 
-анализирање; 
-постављање питања; 
-практиковање; 
-експериментисање; 
-истраживање; 
-сакупљање; 
-стварање; 
-активности у оквиру мини 
пројекта; 
-осмишљавање и  
реализација; 
-размена искуства; 
-закључивање; 
-иизражавање задовољства. 
Активности наставника: 
-планира и прати наставни 
процес; 
-усмерава; 
-наводи; 
-бира садржаје; 
-објашњава; 
-ствара ситуацију; 
-даје упутства; 
-обезбеђује ресурсе; 
-сугерише; 
-подстиче; 
-дискутује; 
-анализира; 
-мотивише; 
-координише; 
-подржава; 
-коригује; 
-помаже у раду; 
-прати ефекте; 
-омогућава примену 
наученог; 

примени правила 
безбедног 
понашања у 
саобраћају; – 
разликује чврсто, 
течно и гасовито 
стање воде у 
природи и 
свакодневно м 
животу; – повеже 
температурн е 
промене са 
променама 
запремине и 
кретања ваздуха; – 
очита вредности 
температуре воде, 
ваздуха и тела 
хлађењу ваздуха 
(промена 
температуре, 
запремина и 
кретање ваздуха). 
учионица,часови у 
непосредној 
околини школе 
(објекти њихова 
намена , понашање 
у насељу, суседи 
експериментише, 
сналази се у 
простору и времену, 
сазнаје, ствара, 
сакупља, игра се 
питања ученика, 
контролни задаци, 
посматрање, 
праћење 
ангажовања 

У ПРОСТОРУ И 
ВРЕМЕНУ И  
 IV КРЕТАЊЕ  
Основни ниво: 
1ПД.1.4.1.  
1ПД.1.4.2.  
1ПД.1.4.3.  
1ПД.1.4.4.  
1ПД.1.4.5.  
Средњи ниво:  
1ПД.2.4.1.  
1ПД.2.4.2.  
1ПД.2.4.3.  
1ПД.2.4.5.  
Напредни ниво: 
/ 
III ПРОШЛОСТ 
Основни ниво: 
1ПД.1.6.1. 
1ПД.1.6.2.  
Средњи ниво: 
1ПД.2.4.1.  
Напредни ниво: 
1ПД.3.4.1.  
 
V МАТЕРИЈАЛИ 
Основни ниво: 
1ПД.1.3.1.  
1ПД.1.3.3.  
1ПД.1.3.4.  
1ПД.1.3.5.  
1ПД.1.3.6.  
Средњи ниво: 
1ПД.2.3.1.  
1ПД.2.3.2.  
1ПД.2.3.5.  
Напредни ниво: 
1ПД.3.3.1. 
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извора 
По завршетку теме МАТЕРИЈАЛИ 
ученик ће моћи да: 
•разликује повратне и неповратне 
промене материјала; 
•уочи сличности и разлике међу 
течностима – тече, променљивост 
облика, провидност, боја, густина; 
•одабере материјале који по топлотној 
проводљивости највише одговарају 
употреби у свакодневном животу; 
•објасни како рециклажа помаже 
очувању природе 

-партнер у учењу; 
-оцењује;  
-прати ефекте сопственог 
рада. 

ученика, наративне 
и анегдотске 
белешке 

Наставник:Даница Влаховић, Весна Костелац 

 

3.5. Ликовна култура 

Разред:трећи 

Недељни и годишњи фонд часова:2/72 

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

Назив теме 
Кључни 
појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања 
Начин провере остварености исхода Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

*Материјали 
*Споразуме 
вање 
*Композици 
ја 
*Простор 

простор,  
облик,  
линија,  
боја,  
текстура 

•оштује инструкције за 
припремање, коришћење, 
одржавање и одлагање 
материјала и прибора; 
•повеже уметничко занимање 
и уметнички занат са 
одговарајућим продуктом; 
•преобликује, самостално или у 
сарадњи са другима, амбалажу 
и предмете за рециклажу 
мењајући им употребну 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 

-однос према раду (ученик је 
припремљен за час, одговорно 
користи материјал, прибор и алатке, 
одржава прибор и радни простор...); – 
однос према себи (поставља питања, 
труди се, учи на грешкама, самосталан 
је у индивидуалном раду, истрајан 
је...);  
– однос према другима (поштује 
договорена правила понашања, 
спреман је да помогне и да сарађује, 

1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација 
 3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање 
проблема 
6.Сарадња  
7.Одговорно 
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функцију; 
•изрази своје доживљаје, 
емоције, имагинацију и 
запажања  одабраним 
материјалом, прибором и 
техникама; 
•користи одабране податке и 
информације као подстицај за 
стваралачки рад; 
•протумачи једноставне 
визуелне информације и 
поруке из свакодневног 
живота; 
•укаже на сличности разлике 
које опажа у уметничким 
делима и традицији различитих 
народа; 
•изрази одабране садржаје 
изразом лица, положајем тела, 
покретима или кретањем; 
•распореди облике, боје, 
линије и/или текстуре 
креирајући оригиналне 
композиције; 
•разговара са вршњацима о 
доживљају простора, дизајна, 
уметничких и ученичких 
радова, уважавајући 
различитости; 
•учествује у обликовању и 
уређењу простора у школи, код 
куће или у окружењу; 
•разматра, у групи, шта и како 
је учио/ла и где та знања може 
применити. 
 

симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, е-
уџбеник,компјутер, 
пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-самостално истражује; 
-именује; 
-описује; 
-експериментише, 
-образлаже и наводи 
примере; 
-повезује појмове и гради 
мрежу појмова; 
-проналази и систематизује 
информације; 
-упоређује; 
-анализира; 
-размишља; 
-саопштава; 
-комуницира; 
-дискутује; 
-поставља питања; 
-спонтано се изражава; 
-показује сензитивност; 
-црта; 
-слика; 
-ваја; 
-осмишљава; 
-ствара. 
Акивности наставника: 
-планира структуру 
програма; 
-планира наставне јединице 
оквирно; 
-бира активности и 
садржаје; 

уважава туђе радове, начин 
размишљања, доживљавања, 
опажања...);  
– разумевање (разуме задатак, разуме 
појмове, разуме процес, разуме 
визуелне информације...); 
 – повезивање (повезује и пореди 
познате и нове информације, људе, 
места, догађаје, идеје, дела...);  
– оригиналност (оригиналан је у 
односу на туђе радове, оригиналан је у 
односу на своје претходне радове...); 
 – вербално изражавање (учтиво 
комуницира, кратко и јасно образлаже 
свој рад, замисао, употребну функцију; 
 – изрази своје доживљаје, емоције, 
имагинацију и запажања одабраним 
материјалом, прибором и техникама; 
крзно, длака, лишће, дрвца...). Изглед 
материјала 
 – основне и изведене боје, природне 
и створене текстуре.  
-Однос материјала, ликовне технике и 
идеје. Производи уметничких заната 
(накит, уметничке лутке, шешири, 
таписерије, ћилими, осликани текстил, 
собне светиљке и сенила, грнчарија, 
дуборез, гравуре...). Значај 
рециклирања, уметничка рециклажа. 
продавницама, (посматрање 
производа на рафовима) Одељенским 
изложбама радова.Уређивањем паноа 
коришћењем различитих ликовних и 
неликовних материјала урадити 
дораду типа Роршахове мрље да би 
добили слику користећидругу врсту 
материјала – слободно 
одабранупотребни или неупотребни 
предмет као изапочети цртеж 

учешће у 
демократском 
друштву 
8.Одговоран однос 
према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 
11. 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
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-подржава развој 
опажања,стваралачког 
мишљења и индивидуални 
потенцијал сваког ученика; 
-подстиче на рад и 
размишљање; 
-планира мотивациони 
разговор који подстиче 
изражавање; 
-даје упутства у виду кратких 
препорука; 
-указује на чињенице; 
-даје информације; 
-бира и објашњава ликовне 
технике; 
-задаје задатке; 
-демонстрира; 
-води ученике у установе 
културе. 

преобликовати користећиразличите 
материјале Облик рада: фронтални, 
групни, индивидуални Методе рада: 
вербална, утисак, опажање, 
емоције...); – употреба техника 
(примењује одговарајући процес, 
контролише однос воде и боје, бира 
подлогу у односу на технику, бира 
материјал и технику у односу на идеју). 
Прикупљање информација из 
различитих извора: свакодневна 
посматрања, активност на часу, однос 
према раду, однос према себи, однос 
према 
другима,разумевање,повезивање,о 
ригиналност, вербално изражавање, 
употреба техника 

Наставник:Даница Влаховић, Весна Костелац 

 

3.6. Музичка култура 

Разред:трећи 

Недељни и годишњи фонд часова:1/36 

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

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја Исходи Начин остваривања 
Начин провере 
остварености 

исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

*Слушање 
музике 
*Извођење 
музике 
*Музичко 

певање, свирање, 
слушање, музичке 
игре, музички 
бонтон, нотно 
писмо 

•опише своја осећања у вези са 
слушањем музике; 
•примењује правилан начин 
држања тела и дисања при 
певању;  

Облици: индивидуални, групни, 
тандем, фронтални  
Методе: монолошка, дијалошка, 
дискусија, аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем метода, 

Посматрање 
ангажованости на 
часу 
Препознавање 
слушане музике 

1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација 
 3.Рад с подацима и 
информацијама 
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стваралаш 
тво 

•изговара бројалице у ритму, уз 
покрет; 
•пева по слуху и са нотног текста 
песме различитог садржаја и 
расположења; 
•наведе особине тона и основне 
музичке изражајне елементе; 
•разликује инструменте по боји 
звука и изражајним 
могућностима; 
•повезује карактер дела са 
избором инструмента и 
музичким изражајним 
елементима; 
•препозна музичку тему или 
карактеристични мотив који се 
понавља у слушаном делу; 
•повезује почетне тонове 
песама– модела и једноставних 
наменских песама са тонском 
висином; 
•комуницира са другима кроз 
извођење традиционалних и 
музичких игара уз покрет; 
•свира по слуху и из нотног 
текста ритмичку и мелодијску 
пратњу; 
•осмисли и изведе једноставну 
ритмичку и мелодијску пратњу;  
•осмисли музички одговор на 
музичко питање; 
•осмисли једноставну мелодију 
на краћи задати текст; 
•изабере одговарајући музички 
садржај (од понуђених) према 
литерарном садржају; 
•поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике; 

метода индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички материјали, 
уџбенички комплет, е-
уџбеник,компјутер, пројектор , 
интернет и софтвери... 
Активности ученика:  
-уочавање на примерима у 
окружењу; 
-активно слушање музике; 
-говорење у ритму; 
-певање; 
-свирање; 
покрет уз музику; 
- препознавање изражених 
елемента песме; 
-правилно и пажљиво слушање 
композиција; 
-изражајно изводђење песама; 
-препознавање песме коју слуша; 
-компоновање мелодије на задати 
текст; 
-илустровање доживљаја музике; 
-правилно изговарање речи текста 
песме – дикција; 
Акивности наставника: 
-планира и организује начине 
презентовања садржаја; 
-обезбеђује квалитетно искуство 
ученику; 
-усмерава на одређене делове 
садржаја; 
- даје јасно  формулисана упутства; 
- подстиче ученике да се музички 
изражавају и да импровизују; 
- демонстрира део по део песме  па 

Разговор са 
учеником  
Усмено 
испитивање 
Певање бројалица 
и песама по слуху 
Извођење 
одговарајуће 
пратње уз песму 
(руке, тело 
)Свирање по слуху 
пратње уз 
бројалице и песме 
Певање и 
извођење 
музичких игара уз 
свирање на 
дечјим 
инструментима, 
уложен труд и 
лично 
напредовање 
сваког ученика у 
складу са његовим 
музичким 
могућностима. 

4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање проблема 
6.Сарадња  
7.Одговорно учешће у 
демократском друштву 
8.Одговоран однос 
према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 
11. Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
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•коментарише своје и туђе 
извођење музике; 
•самостално или уз помоћ 
одраслих, користи предности 
дигитализације; 
•учествује у школским 
приредбама и 
манифестацијама. 

спаја у целину; 
- указује на тонску повезаност 
инструмената са музичким 
садржајем; 
- објашњава како се треба 
понашати током слушања песме; 
-омогућује примену наученог. 

Наставник:Даница Влаховић, Весна Костелац 

3.7. Физичко и здравствено васпитање 

Разред:трећи 

Недељни и годишњи фонд часова:3/108 

Циљ: Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 
здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

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 

физичке 
способности, 
моторичке 
вештине, 
здравље,  
плес и игра 

•примени једноставнe, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
•правилно изводи вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 
•комбинује усвојене моторичке вештине у 
игри и свакодневном животу; 
•одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 
•коригује сопствено држања тела на 
основу савета наставника; правилно држи 
тело; 
•правилно подиже, носи и спушта терет; 
•изведе кретања, вежбе и саставе уз 
музичку пратњу; 
•изведе дечји и народни плес; 
•користи терминологију вежбања; 
•поштује правила понашања на 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено 
учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, компјутер, 
пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  

Прикупљање 
информација из 
различитих извора: 
свакодневна 
посматрања, ниво 
ангажованости 
(активност) и однос 
ученика према 
обавезама у 
физичком и 
здравственом 
васпитању који 
обухвата: вежбање 
у адекватној 
спортској опреми; – 
активно учествује на 
часовима физичког 
и здравственог 

1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација 
 3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање проблема 
6.Сарадња  
7.Одговорно учешће у 
демократском друштву 
8.Одговоран однос 
према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 
11. Предузимљивост и 
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вежбалиштима; 
•поштује мере безбедности током 
вежбања; 
•одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима; 
•примени правила игре; 
•навија и бодри учеснике у игри на начин 
којим никога не вређа; 
•прихвати победу и  пораз као саставни 
део игре и такмичења; 
•уредно одлаже своје ствари пре и након 
вежбања и у другим ситуацијама; 
•правилно изводи и контролише покрете у 
различитим кретањима; 
•прати промене у тежини и висини код 
себе и других; 
•препозна здравствено стање када не 
треба да вежба; 
•примењује хигијенске мере пре, у току и 
након вежбања и другим животним 
ситуацијама; 
•уредно одржава простор у коме живи и 
борави; 
•користи здраве намирнице у исхрани; 
•повезује различита вежбања са њиховим 
утицајем на здравље; 
•препозна лепоту покрета у вежбању; 
•придржава се правила вежбања; вреднује 
сопствена и туђа постигнућа у вежбању. 

-слушање и реаговање на 
команде; 
-повезивања звучног 
материјала са покретом;  
-вежбање; 
-демнострација; 
-игровне активности; 
-истраживање; 
-уметнички израз. 
Акивности наставника: 
-организује и планира 
наставни процес;  
-усклађује рад са 
индивидуалним 
способностима ученика;  
-води наставни процес; 
-објашњава; 
-посматра; 
-бележи; 
-мотивише; 
охрабрује; 
-усмерава; 
-прати рад ученика; 
-процењује; 
-оцењује. 
 
 
 
 

васпитања; 
 – вежбање и 
играње у слободно 
време.  
Приказ једног 
комплекса 
усвојених 
општеприпремних 
вежби (вежби 
обликовања), без 
реквизита. 
Постигнућа у 
моторичким 
вештинама. 
Индивидуални 
напредак ученика. 

оријентација ка 
предузетништву 

Наставник:Даница Влаховић, Весна Костелац 

3.8. Дигитални свет 

До момента писања овог документа није објављен програм дигиталног света. Програм ће накнадно бити додат анексом. 
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Б- изборни програми 
 

3.9. Верска настава – православни катихизис 

Годишњи фонд часова: 36 

Разред: Трећи 
 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

 
ЦИЉ 

 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 
 

1. Свет је створен за 
тебе, чувај га! – 
уводни час 

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

 Мотивисање ученика за 
похађање верске наставе 

Когнитивни аспект: 

 моћи да сагледа садржаје којима ће се 
бавити настава Православног катихизиса 
у току 3. разреда основне школе; 

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

Афективни аспект: 

ученик ће бити мотивисан да 
активно учествује на часовима 
верске наставе 

 Упознавање са 
садржајем 
програма и 
начином рада 

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, 
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II – БОГ СТВАРА СВЕТ И 
ЧОВЕКА 

 
 
 

2. Свето Писмо нам 
сведочи о настанку света 

 пружити ученицима основна 
знања о учењу Цркве о 
стварању света; 

 омогућити ученицима да 
разумеју да Бог ствара 
природу и човека, јер 
жели да их воли и да 
буде са њима заједно; 

Когнитивни аспект: 

 препознати неке елементе 
библијске повести о стварању света; 

 моћи да препозна и именује иконе на 
којима су представљени дани стварања 
света, на основу 
библијске повести; 

 Појам Светога 
Писма као књиге 
откривења 

 Стварање 
невидљивог света- 
духовних сила - 
анђела 

 Библијско 

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 часова) 
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3. Света некада 
уопште није било 
(1. и 2. дан 
стварања) 

4. Све је биље 
створено и Сунцем 
обасјано (3. и 4. дан 
стварања) 

5. Све врви од 
живота ( 5. и 6. дан 
стварања) 

6. Створен сам да 
личим на Бога 

 Пружити ученицима 
могућност да разумеју да је 
човек у природној вези са 
свим оним што је Бог 
претходно створио, али да се 
разликује од свих створених 
бића; 

 Објаснити ученицима да је 
човек икона Божја (сличан 
Богу) зато што је створен као 
слободна личност и једини 
позван да буде домаћин 
света; 

 Омогућити ученицима 
да увиде разлику између Бога 
и створене природе. 

 моћи да увиди да је свет скуп 
конкретних врста живих бића која су 
уједињена, једна другима потребна и да 
она чине велику 
заједницу љубави – Цркву; 

 моћи да објасни да је свет створен 
љубављу Божјом; 

 моћи да разуме да се права слобода 
изражава као љубав према другим 
људима, природи и Богу; 

 уочити да је човек сличан Богу. 

Афективни аспект: 

 бити подстакнут да развија 
љубав према ближњима, природи и 
Богу; 

 развијати жељу и свест о 
важности бриге према ближњима и 
природи. 

казивање о стварању 
света по данима 

 Стварање човека 

 Песма „Молитва“ 
Бранко 
Радичевић(песник се 
диви Божјем 
стварању и моли 
благослов...) 

 Прича „Паче“ А. 
Солжењицин 

 практична настава (2часа) 

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, која 
својом динамиком подстиче ученике 
на 
истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације 
стављати нагласак више на 
доживљајно и 
формативно, а мање на сазнајно и 
информативно. 

 Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји реализују у складу 
са савременим 
педагошким захтевима у погледу 

 
III – БОГ НАС 

ВОЛИ 
 
7. Бог ствара свет 
из љубави 
8. Бог, људи 
и природа 
9. Свет не може без 
Бога 
10. Бог се брине 
о свету 
11. Божић
ни весници 

 
• Омогућити ученику да увиди 

да је Бог створио свет из 
љубави; 

• Омогућити ученику да увиди 
да се Бог брине о свету; 

 
• Омогућити ученику да 
разуме да је Бог из бриге 
према свету и човеку послао 
свога Сина у свет. 

Когнитивни аспект: 
• знати да је Бог створио свет из љубави 

и да објасни како зна да Бог воли свет; 
• препознати да Бог брине о свету и да 

наведе примере Божјег старања о свету; 
• увидети кроз своје креативне 

способности да је човек сличан Богу; 
• увидети да Бог жели да свет 

постоји вечно; 
• увидети да су Бог, људи и природа 

различити, али да нису потпуно 
раздељени; 

• увидети различитост која постоји 

 Прича „Шишарка“ или 
прича 
„Себични џин“ О. 
Вајлд (са правим 
крајем, кад се 
појављује Христос...) 

 Прича Св. Владике 
Николаја о томе како 
је Господ са 
Богородицом 
избавио пастира 
Давида из невоље 
(кад је заспао у 
пећини а змија му 
легла на груди...)А 
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  између Бога и створеног света; 
• знати да је Бог из бриге према свету и 

човеку послао свога Сина у свет; 
• упознати улогу анђела као сарадника 

Божјих у старању о свету; 
• уочити да је свет смртан ван 

заједнице са Богом; 
• упознати сдржај молитве Анђелу 

чувару; 
• усвојити текст и мелодију песме 

„Анђели певају“. 
Афективни аспект: 

• бити подстакнут да развија свест о томе 
да је важан зато што га воли Бог и 
његови ближњи ; 

• бити подстакнут да се труди да воли све 
људе (чак и оне од којих је веома 
различит). 

кад је одрастао Цар 
Давид је описао 
Богородицу и Христа у 
псалму 

 „Љубавна песма“, М. 
Данојлић (о 
маслачку и облачку) 

 Јављање анђела 
Богородици; 

 Јављање анђела 
Јосифу; 

 Сусрет Богородице и 
Јелисавете; 

 Јављање анђела 
пастирима; 

 Јављање анђела 
мудрацима; 

 Анђео јавља Јосифу 
да склони породицу 
у 
Египат; 

 Молитва Анђелу 
чувару; 

 Песма: „Анђели 
певају“. 

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. 

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 

IV – ЗАЈЕДНИЦА БОГА 
И СВЕТА КРОЗ 

ЧОВЕКА 
 
 
 

12. Човек домаћин и 
свештеник у свету 

13. Свети Сава 

 
 
•  Пружити ученицима основ 

за разумевање да се лични 
однос са Богом остварује 
кроз служење Богу и 
ближњима; 

•  Пружити ученицима основ 
за разумевање да 

 
Когнитивни аспект: 
• уочити да је човек посредник између 

Бога и природе и да Бог са природом 
разговара преко човека; 

• проширити своје знање о служењу 
Светога Саве Богу и нашем народу; 

• уочити да нема љубави без 
служења ближњима; 

 Прича „ Три 
дрвета“(Ова прича је и 
Божићна и Васкршња) 

 Подизање 
задужбина – 
најзначајније 
задужбине Светога 
Саве и Светог Симеона 
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14. Свети Сава 
брине о 
нама 

15. Радост служења 

природи и човеку вечно 
постојање дарује Бог; 

• Омогућити ученику да увиди 
да су светитељи најбољи 
пример односа човека са 
Богом; 
• Пружити ученицима 
основна знања о о 
Светоме Сави као нашем 
примеру служења. 

• упознати библијску повест о Христовом 
служењу Апостолима. 

Афективни аспект: 
• бити подстакнут да љубав 

препознаје као служење; 
• знати да кроз чињење дела 
љубави према ближњима, постаје 
сличан Христу и светитељима Божјим. 

Мироточивог 
 Јеванђељско 

казивање о 
Христовом служењу – 
прање ногу 
апостолима и Тајна 
вечера 

 Прича: Доброчинство 
– најлепши начин да 
постојиш, из књиге 
«Мали 
анђео», Н. 
Витошевић. 

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 

Бог ствара свет и човека – 7 

Бог нас воли – 7 

Заједница Бога и света кроз човека– 
6 

Литургија – преображени свет – 7 

Човек и природа - 6 

 Евалуација – 1+1 

V – ЛИТУРГИЈА- 
ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ 

 
 
16. Наши дарови 
благодарности 
(опис н.ј. - твар у 
Литургији) 
17. Литургија - 
преображај света 
18. Литургија – 
молитва за спасење 
човека и света 
19. Васкресењ
е Лазарево 
20. Васкрсењ
е Христово 

 
• Ученицима пружити основ за 

разумевање да хлеб и вино 
– наши 
дарови -представљају свет 
у малом; 

• Ученицима пружити 
основ за разумевање 
разлога приношења 
Богу хлеба и вина на 
Литургији; 

• Пружити основ за 
разумевање да се на 
Литургији молимо за 
спасење целога света; 

• Омогућити ученицима да 
увиде да се на Литургији 
остварује спасење човека и 
света; 

• Ученицима пружити основ 
за разумевање да нас 
Христос толико воли да је дао 
свој живот за 

Когнитивни аспект: 
• препознати да је Литургија 

захвалност Богу; 
• уочити да се захвалност Богу 

показује кроз наше дарове; 
• уочити да наши дарови хлеб и вино 

представљају свет у малом; 
• увидити везу Литургије и спасења човека 

и света; 
• проширити своја знања о празнику 

Васкрсења; 
• увидити шта за створену прируду значи 

Христово Васкрсење; 
• усвојити текст и мелодију песме 

„Људи ликујте“ 
Афективни аспект: 

  бити подстакнут да учествује на 
Литургији како би показао Богу да 
жели да буде у 
заједници са Њим; 

• бити подстакнут да у себи развија 
осећај захвалности према Богу и својим 
ближњима. 

 
 Твар у Литургији – хлеб 

и вино 
 Песма“Како настаје 

хлеб“ Лидија Поповић 
 Твар у Литургији – 

тамјан, уље, восак, 
вода, врба, бадњак, 
јаје, жито, грожђе... 

 Прича о удовичиној 
лепти 

 Велика Јектенија 
 Прича „Мудри 

чобанин“ 
Патријарх српски 
Иринеј 
Гавриловић(прича о 
причешћу) 

 Библијско 
казивање о 
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 нас и да је васкрсао да 
победи смрт за нас. 

 васкрсењу Лазара 
 Казивање о женама 

мироносицама на 
Христовом гробу 
((„Зашто тражите 
живога међу 
мртвима“) 

 Васкршња прича „ И 
жовотиње“ 
Зинаида Хипијус 

 

 
VI – ЧОВЕК И 

ПРИРОДА 
 
21. Све чека на 

љубав човека 
22. Чувамо дарове 

Божје љубави 
23. Стварање света 

у православној 
иконографији 

24. Икона света 
створеног за 
мене 

• Ученицима пружити 
неопходно знање да 
разумеју да је човек 
одговоран за очување 
природе; 

• Омогућити ученицима да 
увиде на које све начине 
људи данас уништавају 
природу, тј. да увиде да 
загађење природе потиче 
од човека; 

• Омогућити ученицима да 
разумеју да је човек позван 
од Бога да брине о природи; 

• Упознати ученике са 
примерима изражавања 
љубави према природи; 

• Развијати код ученика 
скромност; 

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

Когнитивни аспект: 
• препознати личну одговорност за 
творевину; 
• увидити да се загађењем наше 
околине, загађује цео свет; 
• увидити да се на православним 
иконама стварања света и човека, 
приказује зависност природе од човека; 
• препознати представе које приказују 
догађаје везане за стварање света; 
• уочити у којој мери је напредовао и 
савладао градиво Православног катихизиса 
трећег разреда основне школе. 
Афективни аспект: 
• бити подстакнут на очување природе 
и своје животне средине; 
• бити подстакнут да гледа на природу 
као на Божју творевину; 

 Ученици ће бити подстакнути да 
уреде школски простор изабраним 
радовима везаним за стварање и 
очување света 

Поучне приче: 
 „Свети Власије 

благосиља 
животиње“ 

 „Игуман и медвед“ 
 „Необична лађа“ 

(Свети Елије и 
крокодил) 

 „Свети Серафим и 
медвед“ 

 Песма „ Радуј се“ М. 
Одаловић 
 Израда иконе 
Израда стрипа 



 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 
1. Српски језик и књижевност 
2. Математика 
3. Познавање природе и друштва 
4. Музичка култура 
5. Ликовна култура 
6. Грађанско васпитање 

 
3.10. Грађанско васпитање 

Разред:трећи 

Недељни и годишњи фонд часова:1/36 

Циљ: Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор 
и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 
 

Назив теме Кључни појмови 
садржаја 

Исходи Начин остваривања Начин провере остварености 
исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

*Људска 
права 
*Демократ 
ско друштво 
*Процеси у 
савременом 
свету  
*Грађански 
активизам 

равноправност, 
стереоти 
пи и  
предрасуде, 
дискриминација, 
локална 
заједница, 
солидарност, 
волонтирање 

•својим понашањем показује да 
прихвата различитост других; 
•препознаје у свом окружењу 
примере неједнаког поступања 
према некој особи или групи на 
основу неког њиховог личног 
својства; 
•понаша се на начин који уважава 
сопствене и туђе  потребе, права и 
осећања у свакодневним 
ситуацијама; 
•препознаје примере 
солидарности у свом окружењу, 
причама, филмовима; 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања 
критичког мишљења, игра, 
симулиране ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, компјутер, 

Могу се пратити следећи 
показатељи: начин на који 
ученик учествује у 
активностима, како прикупља 
податке, како аргументује, 
евалуира, документује. 
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 
интерпретације, изведе 

 
1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација  
3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање 
проблема 
6.Сарадња  
7.Одговорно 
учешће у 
демократском 
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•укаже вршњацима на особе или 
групе у свом окружењу којима је 
потребна помоћ и подршка;  
•објасни разлику између 
саосећања, солидарности и 
сажаљења на датом примеру; 
•укаже на упрошћено, 
поједностављено, генерализовано 
и најчешће нетачно приказивање 
некога на приказаним примерима; 
•наведе неколико институција у 
свом окружењу које брину о 
потребама и правима грађана, 
посебно деце; 
•наведе шта би волео да има у 
својој локалној заједници што сада 
недостаје; 
•тражи помоћ у ситуацијама 
кршења својих или туђих права; 
наведе једно удружење грађана у 
свом окружењу и опише чиме се 
бави; 
•опише на које све начине деца 
његових/њених година могу да 
брину о својој локалној заједници; 
•пажљиво слуша саговорника, 
слободно износи мишљење, 
образлаже идеје, даје предлоге и 
прихвата да други могу имати 
другачије  мишљење; 
•испољава заинтересованост за 
сарадњу и учешће у групном раду;  
•заједно са осталим ученицима 

пројектор , интернет и 
софтвери... 
Активности ученика:  
-разговарање о томе шта 
воле да раде и цртање 
својих аутопортрета и 
осећања води до откривања 
своје особености, 
међусобних разлика и 
сличности; 
-играње игара преображаја, 
размењивање сопствених 
особености и вредности, 
цртање сопственог знака, 
води од упознавања себе и 
других; 
-закључивање о својим 
потребама и правима; 
-препознавање кршења 
права; 
-одлучивање у оквиру групе  
којој  припада; 
-изношење сопственог 
мишљења; 
-уважавање мишљења 
других. 
Активности наставника: 
-планира рад и организацију 
у одељењу/групи; 
-бира и интегрише садржаје;  
-усмерава ученике на важне 
чињенице; 
-реализује радионице, игре 

закључак, прихвати другачије 
мишљење, примени научено, 
предвиде последице, дају 
креативна права, одговорности 
и могућности. Дечаци и 
девојчице – сличности и 
разлике, иста права и 
могућности. Осетљиве 
друштвене групе Групе којима 
је услед специфичних разлика 
потребна додатна подршка 
како би имале исте шансе и 
могле равноправно да се 
укључе у живот заједнице и 
остваре своје потребе и права. 
Стереотипи и предрасуде 
Упрошћено, поједностављено, 
генерализовано и најчешће 
нетачно приказивање некога 
(сви дечаци су, све девојчице 
су, сви Роми су). Негативно 
мишљење појединаца о некоме 
ко се не познаје довољно. 
Стереотипи и језик:Разговорне 
ситуационе и језичке игре. 
Сценска инпровизација. Вођени 
и слободни разговор. 
Наставник, такође, прати и 
вреднује како ученици 
међусобно сарађују, како 
решавају сукобе мишљења, 
како једни другима помажу, да 
ли испољавају иницијативу, 

друштву 
8.Одговоран однос 
према здрављу  
9.Одговоран однос 
према околини  
10.Естетичка 
компетенција 
11.Предузимљив 
ост и оријентација 
ка предузетништву. 
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учествује у проналажењу особа 
којима је потребна помоћ, у 
изради плана и реализацији 
акције, њеној промоцији и 
вредновању. 

и активности у 
одељењу/групи; 
-даје јасна и тачна упутства; 
-води циљани разговор. 

како превазилазе тешкоће, да 
ли показују критичко мишљење 
или критицизам, колико су 
креативни 

Наставник:Даница Влаховић, Весна Костелац 

 

 
3.11. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Мађарски језик 

Разред:  3 

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. 

Назив теме 
Кључни појмови 

садржаја 
Исходи Начин остваривања 

Начин провере 
остварености исхода 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

 
NYELVI 
KULTÚRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nyelvi kultúra, 
irodalom, 
szövegértés, 
nyelvismeret, és 
nyelvhelyesség 

−Разуме изговорену или 
прочитану реченицу  
- Разуме комуникацију на 
основном нивоу знања  
 −Уме да састави кратку писмену 
поруку прикладним речима  
− képes rövidebb szövegek 
alkotására; 
 − kívülről/fejből mond rövid 
népköltészeti alkotást, drámai 
szöveget, gyermekverset; 
 − képes egyszerű 

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

Усмено одговарање 

-Активност на часу 

-Израда домаћих 
задатака 

-Вежбање 

-Практични радови 

 

- компетенција за 
учење 
- одговорно учешће 
у демократском 
друштву 
- естетичка 
компетенција 
- комуникација 
- одговоран однос 
према околини 
- рад са подацима и 
информацијама 
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IRODALOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYELVI 
ISMERET ÉS 

beszédszituációk eljátszására; − a 
felolvasott rövid szöveggel 
kapcsolatban tud a feltett 
kérdésekre válaszolni (elmesélni a 
szöveg tartalmát). 
- Зна штампана и писана  слова  
абецеде 
- Усваја правилан изговор и 
нагласак 
- Правилно изговара кратке и  
дуге самогласнике и сугласнике 
- Уме да рецитује кратке 
песмице из народног 
стваралаштва 
- Уме да драматизује краће 
ситуације из свакодневног  
живота 
- Уме да  води дијалог у оквиру 
игре 
 
- разуме  прочитани текст 
- Уме да одговори на  
постављена  питања 
- Именује  ликове из  прочитаног 
текста 
- Уме да одреди  време и  место  
радње 
- Користи  личне  заменице  у 
дијалогу. 
 
- Разликује дуге и кратке 
самогласнике 
- Разликује глас, реч и реченицу 

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 
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NYELV 
HELYESSÉG 

- Усваја правилан изговор и 
нагласак 
- Правилно изговара кратке и  
дуге самогласнике и сугласнике 
-  Правилно користи именице у 
множини 
 

Наставник:  Сузана Фрхер Виславски 

 

 

3.12. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Русински језик 

Разред: 3 

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 

 ПОЕЗИЯ 

 1. М. Колошняї, Бависка мойого бачика 2. Народна шпиванка, 
Танцовала нина з нину 3. Мирон Колошняї, Яка моя мац 4. 
Михал Ковач, Шицких любим 5. Серафина Макаї, Цо ми бриґа 6. 
Мелания Римар, Брат и шестра Проза Яков Кишюгас, Черешньов 

-самостално читати и 
разумети краће и 
једноставније текстове  
-разликовати и одредити 
род књижевног дела 
-разликовати 
басну,бајку,приповетку 

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

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

/ 
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квиток 1. Як пуканка 2. Предня 3. Важни папери 4. Парток 5. 
Стара слика 6. Андри 7. Сушеди 8. Седми рай 9. Розмария 10. 
Пацери 11. Крачун 12. Миколая 13. Сушедов хлапец 14. Живе 
кино 15. Колєна 16. Черешньов квиток 17. Таблїчка 18. Дзеци то 
народ окремни 19. Мирон Канюх, Пчолка Смолка 20. Мелания 
Римар, Поспани пчолки 21. Народна приповедка, Троме ловаре 
22. Драмски тексти зоз Заградки 23. Загадки и присловки по 
вибору Основни характеристики прози, поезиї и драми 
Характеристики басни, сказки и приповедки Присловки и 
загадки Руски народни приповедки, басни, сказки и писнї 

Навести основне 
карактеристикепрозе,поезиј
е и драме 
-издвојити главне и 
споредне ликове 
-уочавати ток догађајау 
књижевном делу 
-повезивати поуке из басне 
са реалним животом 
-препознати елементе 
фантастике у бајци 
-препознати основна 
осећања у песми 

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,  помаже, 
 партнер у дијалогу,  партнер у 
активности,  инспирише,  разгова
ра,  указује,  уважава труд, 
показује,  учествује,  подстиче,  м
отивише,  помаже у 
раду,  објашњава,  одабира 
садржај,  одабира 
методе,  одабира средства,  бира 
текстове,  коригује,  вреднује, 
прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 

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 

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, 

-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 
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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 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 

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 



 

87 
 

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  

обавештајне,упитне и 
узвичне реченице 

-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 

 



 

88 
 

Приповеданє о власним дожицу Зжате преприповедованє 
филмох, театралних представох, спортских змаганьох або 
музичних манифестацийох Описованє нукашнього простору и 
людзох 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  
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4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 
А – обавезни наставни предмети 
 
4.1. Српски језик 

Разред: четврти 
Недељни и годишњи фонд часова: 5/180 
Циљ: Циљ учења српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, 
негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и другихуметничких дела из српске и 
светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

Програм наставе и 
учења Исходи Начин остваривања 

Међупредметне 
компетенције 

Стандарди 
постигнућа 

Кључни 
појмови 
садржаја 

План и програм 
наставног предмета 
српски језик 
објављен је у 
„Службеном 
гласнику РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. 
закон и 10/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По завршетку темеКЊИЖЕВНОСТ 
ученик  ће моћи да: 
 разликује књижевне врсте: шаљиву 
народну песму, басну и причу о животињама, 
приповетку, роман за децу и драмски текст; 
 одреди тему, редослед догађаја, 
време и место дешавања у прочитаном 
тексту; 
 именује позитивне и негативне 
особине ликова; 
 уочи и издвоји основне елементе 
лирске песме (стих, строфа, рима и ритам); 
 тумачи идеје књижевног дела; 
 препозна ситуације 
кршења/остваривања права детета и 
стереотипе у књижевним делима; 
 уочи персонификацију и разуме њену 
улогу у књижевном делу; 

Облици: индивидуални, групни, 
тандем, фронтални  
Методе: монолошка, дијалошка, 
рад на тексту, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем метода, 
метода индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, 
методе унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички материјали, 
уџбенички комплет, компјутер, 
пројектор, интернет… 

Активности ученика:  

- игре (ситуационе, 
разговорне); 
- слушање различитих песама и 

1. Компетенција за 
целоживотно учење;  
2. Комуникација;  
3. Рад с подацима и 
информацијама;  
4. Дигитална 
компетенција; 
 5. Решавање 
проблема;  
6. Сарадња; 
7. Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; 
 8. Одговоран однос 
према здрављу;  
9. Одговоран однос 
према околини;  
10. Естетичка 

I КЊИЖЕВНОСТ 
Основни ниво:  
1.СЈ.1.5.1. 
1СЈ.1.5.2. 
1СЈ.1.5.3.; 
1СЈ.1.5.4.. 
Средњи ниво:  
1СЈ.2.5.1.  
1СЈ.2.5.2.  
1СЈ.2.5.3.  
1СЈ.2.5.4.; 
1СЈ.2.5.5. 
1СЈ.2.5.6.  
1СЈ.2.5.7. 
Напредни ниво:  
1СЈ.3.5.1.; 
1СЈ.3.5.2.  
1СЈ.3.5.3.. 

Књижевност, 
језик, језичка 
култура 
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 разликује описивање, приповедање (у 
1. и 3. лицу) и дијалог у књижевном делу; 
 усвоји позитивне људске вредности на 
основу прочитаних књижевних дела; 
 употреби основне облике усменог и 
писменог изражавања: 
 препричавање, причање и описивање; 
 употреби речи истог облика, а 
различитог значења, као и речи истог 
значења, а различитог облика; 
 препозна значење речи и 
фразеологизама који се употребљавају у 
свакодневној комуникацији. 
 
По завршетку теме ЈЕЗИК 
ученик  ће моћи да: 
 повеже граматичке појмове обрађене 
у претходним разредима са новим наставним 
садржајима; 
 разликује речи које мењају облик 
(именице, заменице, придеви, бројеви, 
глаголи) и уочи оне које су увек у истом 
облику; 
 одреди основне реченичне чланове; 
 разликује врсту речи од службе речи у 
реченици; 
 поштује и примени основна 
правописна правила; 
 правилно пише сва три модела 
управног говора; 

дела; 
- презентовање; 
- цртање; 
- рецитовање; 
- причање; 
-препричавање; 
-коришћење извора учења и 
информација; 
-тражење адекватног језичког 
израза; 
-описивање; 
-допуњавање реченица; 
-решавање ребуса, питалица; 
-богаћење речника 
-посматрање 
-уочавање 

-запажање 
Активности наставника: 
-организује, планира, реализује и 
прати наставни процес; 
-припрема наставне материјале; 
-води наставни процес; 
-преноси информације; 
-бира методе и технике; 
-упознаје индивидуалне 
способности сваког ученика; -
усклађује рад са 
 -индивидуалним способностима 
сваког ученика;  
-усмерава и мотивише ученике; 
-користи информационе 
технологије; 
-објашњава, посматра, анализира, 

компетенција;  
11. Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

 
IIЈЕЗИК  
Основни ниво:  
1СЈ.1.4.1.  
1СЈ.1.4.2.  
1СЈ.1.4.3.  
1СЈ.1.4.4. 
1СЈ.1.4.5. 
 
Средњи ниво: 
1СЈ.2.4.1.  
1СЈ.2.4.2.  
1СЈ.2.4.4.  
1СЈ.2.4.5.  
1СЈ.2.4.6. 
1СЈ.2.4.7.  
1СЈ.2.4.8. 
1СЈ.2.4.9.  
Напредни ниво:  
1СЈ.3.4.1.  
1СЈ.3.4.2.  
1СЈ.3.4.3. 
1СЈ.3.4.4.  
1СЈ.3.4.5.  
 
III ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА  
Основни ниво:  
1СЈ.0.1.1.  
1СЈ.0.1.2.  
1СЈ.0.1.3.  
1СЈ.0.1.4.  
1СЈ.0.1.5.  
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По завршетку теме ЈЕЗИЧКА КУЛТУРАученик  
ће моћи да: 
 чита са разумевањем различите 
текстове; 
 укратко образложи свој утисак и 
мишљење поштујући и другачије ставове; 
 преприча текст из различитих 
улога/перспектива; 
 уочи основни тон књижевног текста 
(ведар, тужан, шаљив); 
 уочи супротстављеност лица у 
драмском тексту; 
 чита текст поштујући интонацију 
реченице/стиха; 
 изражајно рецитује песму и чита 
прозни текст; 
 изводи драмске текстове; 
 напише разгледницу, честитку, 
приватно писмо; 
 прилагоди језички израз 
комуникативној ситуацији – формалној и 
неформалној; 
 повеже информације исказане у 
линеарном и нелинеарном тексту и на основу 
њих изводи закључак; 
 правилно структурира текст; 
 учествује у предлагању садржаја и 
начина рада. 

бележи, храбри; 
-прати рад ученика, процењује и 
оцењује; 

-партнер је у учењу. 

 
 
 
 
 
 

1СЈ.0.1.6.  
1СЈ.0.1.7. 
1СЈ.1.2.1.  
1СЈ.1.2.2.  
1СЈ.1.2.3. 
1СЈ.1.2.4. 
1СЈ.1.2.5.  
1СЈ.1.2.6.  
1СЈ.1.2.7.  
1СЈ.1.2.8.  
1СЈ.1.3.3.  
1СЈ.1.3.4.  
1СЈ.1.3.5.  
1СЈ.1.3.6.  
1СЈ.1.3.7.  
1СЈ.1.3.8.  
1СЈ.1.3.9.  
1СЈ.1.3.10.) 
Средњи ниво: 
1СЈ.2.2.1.; 
1СЈ.2.2.2.  
1СЈ.2.2.3.  
1СЈ.2.2.4.  
1СЈ.2.2.5.  
1СЈ.2.2.6.  
1СЈ.2.2.7.  
1СЈ.2.2.8.  
1СЈ.2.2.9.  
1СЈ.2.2.10.  
1СЈ.2.3.1.  
1СЈ.2.3.2.; 
1СЈ.2.3.3.  
1СЈ.2.3.4.  
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1СЈ.2.3.5.  
1СЈ.2.3.6.  
1СЈ.2.3.7.  
1СЈ.2.3.8.  
1СЈ.2.3.9.  
1СЈ.2.3.10 
1СЈ.2.3.11. 
Напредни ниво:  
1СЈ.3.2.1.  
1СЈ.3.2.2.  
1СЈ.3.2.3.  
1СЈ.3.2.4.  
1СЈ.3.2.5.  
1СЈ.3.2.6.  
1СЈ.3.2.7. 
1СЈ.3.3.1.  
1СЈ.3.3.2.  
1СЈ.3.3.3.; 
1СЈ.3.3.4.  
1СЈ.3.3.5.  
1СЈ.3.3.6. 

Наставници:Славица Шестовић, Милена Драгнић 

 

4.2. Енглески језик 

Разред: IV (четврти) 

Недељни и годишњифондчасова: 2, 72 



 

93 
 

Циљ:Циљнаставе и учењаСтраногјезика у основномобразовању и васпитањујестедасеученикусвајањемфункционалнихзнања о језичкомсистему и култури и 
развијањемстратегијаучењастраногјезикаоспособизаосновнуусмену и писанукомуникацију и дастекнепозитиванодноспремадругимјезицима и културама, као и 
премасопственомјезику и културномнаслеђу. 

Називтеме Исходи Начиностваривања Начинпровереоства
реностиисхода 

Међупредметнеко
мпетенције 

Стандардипости
гнућа 

Поздрављање 
 
Представљањесебе и 
других и тражење / 
давањеосновних 
информација о себи 
или другима 
 
Разумевање и давање 
једноставних упутстава 
и налога 
 
Позив и реаговање на 
позив за учешће у 
заједничкој активности 
 
Исказивање молбе, 
захвалности и 
извињења 
 
Честитање празника, 
рођендана и других 
значајних догађаја 
Описивање бића, 
предмета, места и 
појава 

Ученик ће бити у стању да:  
– поздрави и отпоздрави, 
примењујућиједноставнајезичкасредства; 
– представисебе и другог; 
– разумеједноставнапитања личне 
природе и одговаранањих; 
– разумеједноставнаупутства и налоге и 
реагујенањих; 
– саопштиједноставнаупутства и налоге; 
– разумепозивназаједничкуактивност и 
наприкладанначинреагујенањега; 
– упутипозивназаједничкуактивност; 
– разумекратке и једноставнемолбе и 
реагујенањих; 
– упутикратке и једноставнемолбе; 
– искаже и прихватизахвалност и 
извињењенаједноставанначин; 
– разумеједноставноисказанечеститке и 
одговоринањих; 
– упутиједноставнечеститке; 
– разуме и, примењујући једноставна 
језичкасредства, наведе најуобичајеније 
активностикојесеодносенапрославерођенда- на 
и празника; 
– препозна и именујебића, предмете и 
местаизнепосредногокружења; 

Облици: фронтални, 
индивидуални, групни, рад у 
пару, пантомима 
 
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
раднатексту,илустративно-
демонстративна, 
практичанрад, тпр метода 
 
Средства: Раднилист, 
Уџбеник, ЦД, плејер,свеска, 
картице, постери, стикери. 
 
Активностиученика: запажа, 
уочава, 
закључује,обележава, 
промишља, пита, пева, 
констатује, црта, боји, лепи, 
сече, спајарешава, 
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, 
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) 
дигиталнакомпетен

Објављени у: 
ПРАВИЛНИКУ 
о општим 
стандардима 
постигнућа за 
крај основног 
образовања за 
страни језик 
 
"Службени 
гласник РС",  
бр.  
11/2019-1, 
6/2020-20, 
7/2021-671 
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Исказивање потреба, 
осета и осећања 
 
Исказивање положаја 
у простору 
 
Исказивање времена 
 
Изражавање 
припадања 
/неприпадања и 
поседовања/непоседо
вања 
 
Изражавање 
допадања / 
недопадања 
 
Описивањедогађаја и 
способности у 
садашњости 
 
Изражавањеброја, 
количине и цена 

– разумеједноставнеописебића, предмета 
и места; 
– опишебића, предмете и места 
користећи једноставнајезичкасредства; 
– разумесвакодневнеисказе у 
везисaнепосреднимпотребама, осетима и 
осећањима и реагујенањих; 
– изразиосновнепотребе, осете и 
осећањаједноставнимјезич- кимсредствима; 
– разумеједноставнаобавештења о 
положају у простору и реагујенањих; 
– тражи и пружиједноставнаобавештења 
о положају у простору; 
– разуме и 
саопштиједноставнеисказекојисеодносенахроно
лошко и метеоролошковреме; 
– разумеједноставнеисказе којима се 
изражава припадање/не- припадање, 
поседовање/непоседовање и реагујенањих; 
– тражи и дајеједноставнеисказе којима 
се изражаваприпадање/неприпадање, 
поседовање/ непоседовање; 
– разумеједноставнеисказе за 
изражавање допадања/недопадања и 
реагујенањих; 
– тражимишљење и изражава 
допадање/недопадањеједноставним језичким 
средствима; 
– разумеједноставнетекстове у 
којимасеописујурадње и способности у 
садашњости; 
– размениинформацијекојесе односе на 
датукомуникативнуситуацију; 

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

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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– опишерадње и способности користећи 
једноставнајезичкасредства; 
– разуме и саопшти једноставније исказе који 
сеодносенабројеве, количине и цене; 
– учествује у предлагањусадржаја и начинарада. 

Наставник:Весна Гурановић 

4.3. Математика 

Разред: четврти 
Недељни и годишњи фонд часова: 5/180 
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 удаљем школовању и 
решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Програм наставе и 
учења 

Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 

компетенције Стандарди постигнућа 
Кључни 
појмови 
садржаја 

План и програм 
наставног предмета 
математика 
објављен је у 
„Службеном 
гласнику РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. 
закон и 10/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

По завршетку темеБРОЈЕВИ 
ученик  ће моћи да: 

 прочита, запише и упореди природне 
бројеве и прикаже их набројевној 
правој; 

 одреди месну вредност цифре; 
 изврши четири основне рачунске 

операције у скупу Nо; 
 састави израз, израчуна вредност 

бројевног израза и применисвојства 
рачунских операција; 

 реши једначине и неједначине и 
провери тачност решења; 

 реши проблемски задатак користећи 
бројевни израз, једначинуили 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, пројектор, 
интернет и софтвери... 

1. Компетенција за 
целоживотно учење;  
2. Комуникација;  
3. Рад с подацима и 
информацијама;  
4. Дигитална компетенција; 
 5. Решавање проблема;  
6. Сарадња; 
7. Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
 8. Одговоран однос према 
здрављу;  
9. Одговоран однос према 
околини;  
10. Естетичка компетенција;  
11. Предузимљивост и 

I БРОЈЕВИ  
Основни ниво: 
1МА.1.1.1.  
1МА.1.1.2.  
1МА.1.1.3.  
1МА.1.1.4.  
1МА.1.1.5.  
Средњи ниво: 
1МА.2.1.1.  
1МА.2.1.2.  
1МА.2.1.3.  
1МА.2.1.4.; 
1МА.2.1.5.  
Напредни ниво: 
1МА.3.1.1.  
1МА.3.1.2.; 

Природни 
бројеви, 
декадни 
систем, 
својства 
операција, 
израз, 
једначине и 
неједначине, 
разломци, де- 
цимални запис 
броја, коцка, 
квадар, 
површина и 
запремина. 
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неједначину; 
 процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом; 
 одреди вишеструке декадне јединице 

најближе датом броју; 
 прочита и запише разломке 

облика (m, n ≤ 10); 

 упореди разломке облика   са 
једнаким бројиоцима 
илиимениоцима; 

 сабере и одузме разломке са једнаким 
имениоцима; 

 сабере и одузме децималне бројеве са 
највише две децимале; 

 чита, користи и представља податке у 
табелама или графичким 

 дијаграмима; 
 формира низ на основу упутства; 
 реши задатак применом различитих 

начина представљањапроблема. 
 
По завршетку теме ГЕОМЕТРИЈА 
ученик  ће моћи да: 

 именује елементе и опише особине 
квадра и коцке; 

 црта мреже и прави моделе квадра и 
коцке; 

 препозна сликовну представу изгледа 
тела посматраног са различитих 
страна. 

 
По завршетку теме МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик  ће 

Активности ученика:  

-именовање; 
-посматрање; 
-упоређивање; 
-описивање;  
-сецкање и лепљење; 
-читање, писање;  
-прецртавање и 
пресликавање; 
-пребројавање; 
-допуњавање; 
-моделовање; 
-бирање садржаја; 
-састављање; 
-истраживање; 
-математичко резоновање; 
-класификовање; 
-комбиновање; 
-манипулисање објектима. 

Активности наставника: 
-организује, планира, реализује 
и прати наставни процес; 
-припрема наставне 
материјале; 
-води наставни процес; 
-преноси информације; 
-бира методе и технике; 
-упознаје индивидуалне 
способности сваког ученика; -
усклађује рад са 
 -индивидуалним 
способностима сваког ученика;  
-усмерава и мотивише ученике; 

оријентација ка 
предузетништву. 

1МА.3.1.3. 
1МА.3.1.4.  
1МА.3.1.5. 
 
II ГЕОМЕТРИЈА 
Основни ниво: 
1МА.1.2.1. 
1МА.1.2.2. 
1МА.1.2.3.  
1МА.1.2.4.  
Средњи ниво: 
1МА.2.2.1.  
1МА.2.2.2. 
1МА.2.2.3.  
1МА.2.2.4.  
1МА.2.2.5.  
1МА.2.2.6.  
Напредни ниво: 
1МА.3.2.1.  
1МА.3.2.2.  
1МА.3.2.3.  
1МА.3.2.4.  
1МА.3.2.5.  
 
III РАЗЛОМЦИ 
Основни ниво: 
1МА.1.3.1.  
1МА.1.3.2.  
Средњи ниво: 
1МА.2.3.1.  
 1МА.2.3.2. 
 
Напредни ниво: 
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моћи да: 
 запише резултат мерења дужине 

децималним бројем са највише две 
децимале; 

 прочита, упореди и претвори јединице 
за мерење површине и запремине; 

 израчуна површину квадрата и 
правоугаоника; 

 израчуна површину и запремину 
квадра и коцке; 

 реши проблемске задатке у контексту 
мерења.  

-користи информационе 
технологије; 
-објашњава, посматра, 
анализира, бележи, храбри; 
-прати рад ученика, процењује 
и оцењује; 

-партнер је у учењу. 

 

1МА.3.3.1.  
 1МА.3.3.2.  
 
IV МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
Основни ниво: 
1МА.1.4.1.  
1МА.1.4.2.  
1МА.1.4.3.  
1МА.1.4.4.  
Средњи ниво: 
1МА.2.4.1.; 
1МА.2.4.2.  
1МА.2.4.3.  
1МА.2.4.4.  
1МА.2.4.5.  
Напредни ниво: 
1МА.3.4.1.  
1МА.3.4.2.  
1МА.3.4.3.  

Наставници:Славица Шестовић, Милена Драгнић 

 

4.4. Природа и друштво 

Разред: четврти 
Недељни и годишњи фонд часова: 2/72 
Циљ: Циљ учења природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Програм наставе и 
учења Исходи Начин остваривања 

Међупредметне 
компетенције Стандарди постигнућа 

Кључни 
појмови 
садржаја 

План и програм 
наставног предмета свет 

По завршетку теме ПРИРОДНЕ И 
ДРУШТВЕНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ ученик ће 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  

1. Компетенција за 
целоживотно учење;  

IПРИРОДА, ЧОВЕК, 
ДРУШТВО 

Отаџбина, 
оријентација 
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око нас објављен је у 
„Службеном гласнику 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон и 10/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

моћи да: 

 одреди положај и границу Србије, 
положај главног града и већихнасеља на 
географској карти Србије; 
 одреди положај и именује 
природне и друштвене објекте 
нагеографској карти Србије; 
 повеже различите природно-
географске карактеристике Србијеса 
размештајем становништва, изгледом 
насеља и делатностимаљуди; 
 уважава националну и културну 
разноликост као основу засуживот свих 
грађана Републике Србије; 
 представи знамените личности, 
културна добра и природнелепоте по 
којима је Србија препознатљива у свету; 
 у дискусији даје предност 
коришћењу локалних 
производа,производа направљених од 
рециклираних материјала, као 
икоришћењу обновљивих природних 
ресурса. 
 

По завршетку темеЧОВЕК - ПРИРОДНО И 
ДРУШТВЕНО БИЋЕ ученик ће моћи да: 
 повеже промене у изгледу свог 
тела и понашања са одрастањем; 
 планира своје дневне активности 
и време проведено уз ИКТ уређаје; 
 затражи помоћ уколико се суочи 
са непримереним садржајима у 

Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, пројектор, 
интернет и софтвери... 

Активности ученика:  
-посматрање; 
-играње; 
-цртање;  
-бојење; 
-уочавање; 
-препознавање; 
именовање; 
-упоређивање; 
-откривање; 
-описивање; 
-процењивање; 
-груписање; 
-праћење; 
-бележење; 
-прављење модела; 
-демонстрирање решења; 
-анализирање; 
-постављање питања; 

2. Комуникација;  
3. Рад с подацима и 
информацијама;  
4. Дигитална компетенција; 
 5. Решавање проблема;  
6. Сарадња; 
7. Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
 8. Одговоран однос према 
здрављу;  
9. Одговоран однос према 
околини;  
10. Естетичка компетенција;  
11. Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

Основни ниво: 
1ПД.1.1.1.  
1ПД.1.1.2. 
1ПД.1.1.3. 
1ПД.1.1.4. 
1ПД.1.1.5. 
1ПД.1.1.6.  
1ПД.1.2.1.  
1ПД.1.2.2.  
1ПД.1.2.3.  
1ПД.1.3.1.  
1ПД.1.3.2 
1ПД.1.3.3.  
1ПД.1.3.4. 
1ПД.1.3.5.  
1ПД.1.3.6.  
1ПД.1.4.1.  
1ПД.1.4.2.  
1ПД.1.4.3.  
1ПД.1.4.4.  
1ПД.1.4.5.  
1ПД.1.5.1.  
1ПД.1.5.2.  
1ПД.1.5.3.  
1ПД.1.5.4.  
1ПД.1.5.5.  
1ПД.1.6.1.  
1ПД.1.6.2.  
1ПД.1.6.3. 
1ПД.1.6.4.  
1ПД.1.6.5.  
1ПД.1.6.6.  
Средњи ниво:  

у времену и 
простору, 
интеркултура
лност, 
природни 
ресурси. 
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дигиталном окружењу. 
 

По завршетку теме МАТЕРИЈАЛИ ученик 
ће моћи да:  
 идентификује и самостално 
раздваја смеше просејавањем, 
одливањем, цеђењем и испаравњем; 
 испита електричну проводљивост 
материјала помоћу једноставног струјног 
кола; 
 наведе примере штедљивог 
коришћења електричне енергије; 
 наведе примере употребе 
магнета у свакодневном животу; 
 наведе примере превенције и 
заштите од пожара. 
 

По завршетку теме ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ 
ученик ће моћи да: 
 прикаже хронолошки на ленти 
времена значајне историјскедогађаје и 
личности; 
 опише начин живота људи кроз 
време користећи различитеизворе 
информација; 
 представи ток и резултате 
истраживања (писано, усмено, 
помоћуленте времена, презентацијом 
и/или цртежом и др.); 
 пронађе и одабере потребне 
информације из различитих 
извора(писаних, сликовних, дигиталних); 

-практиковање; 
-експериментисање; 
-истраживање; 
-сакупљање; 
-стварање; 

-активности у оквиру мини 
пројекта; 
-осмишљавање и  реализација; 
-размена искуства; 
-закључивање; 
-иизражавање задовољства. 
Активности наставника: 
-планира и прати наставни 
процес; 
-усмерава; 
-наводи; 
-бира садржаје; 
-објашњава; 
-ствара ситуацију; 
-даје упутства; 
-обезбеђује ресурсе; 
-сугерише; 
-подстиче; 
-дискутује; 
-анализира; 
-мотивише; 
-координише; 
-подржава; 
-коригује; 
-помаже у раду; 
-прати ефекте; 
-омогућава примену наученог; 
-партнер у учењу; 

1ПД.2.1.1 
1ПД.2.1.2.  
1ПД.2.1.3.  
1ПД.2.1.4.  
1ПД.2.1.5.  
1ПД.2.1.6.  
1ПД.2.2.4.  
1ПД.2.2.1.  
1ПД.2.2.2.  
1ПД.2.2.3.  
1ПД.2.2.4.  
1ПД.2.3.1.  
1ПД.2.3.2.  
1ПД.2.3.3.  
1ПД.2.3.4.  
1ПД.2.3.5.  
1ПД.2.3.6. 
1ПД.2.4.1.  
1ПД.2.4.2.  
1ПД.2.4.3.  
1ПД.2.4.4.  
1ПД.2.4.5.  
1ПД.2.5.1.  
1ПД.2.5.2.  
1ПД.2.5.3.  
1ПД.2.6.1. 
1ПД.2.6.2.  
1ПД.2.6.3.  
1ПД.2.6.4.  
1ПД.2.6.5.  
1ПД.2.6.6.  
1ПД.2.6.7. 
Напредни ниво: 
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 повеже резултате рада са 
уложеним трудом; 
 сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима; 
 учествује у друштвено-корисним 
акцијама уз подршку одраслих. 

-оцењује;  

-прати ефекте сопственог 
рада. 

 
 

1ПД.3.1.1.  
1ПД.3.1.2.  
1ПД.3.3.1.  
1ПД.3.3.2. 
1ПД.3.4.1.  
1ПД.3.5.1.  
1ПД.3.5.2.  
1ПД.3.6.1.  

Наставници:Славица Шестовић, Милена Драгнић 

 

4.5. Ликовна култура 

Разред: четврти 
Недељни и годишњи фонд часова: 2/72 
Циљ: Циљ учења ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и 
да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

Програм наставе и учења Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 

компетенције Кључни појмови садржаја 

План и програм наставног 
предмета ликовна култура 
објављен је у  
„Службеном гласнику РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 
10/19. 
 
 
 
 
 
 
 

 поштује инструкције за 
припремање, одржавање и 
одлагање материјала и 
прибора; 

 изражава замисли, 
интересовања, сећања, 
емоције и машту 
традиционалним ликовним 
техникама; 

 користи амбалажу и 
предмете за једнократну 
употребу у стваралачком 
раду; 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 

1. Компетенција за 
целоживотно учење;  
2. Комуникација;  
3. Рад с подацима и 
информацијама;  
4. Дигитална компетенција; 
 5. Решавање проблема;  
6. Сарадња; 
7. Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
 8. Одговоран однос према 
здрављу;  
9. Одговоран однос према 

Простор, облик, линија, 
боја, текстура, светлина. 
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 примени, у стваралачком 
раду, основна знања о 
композицији; 

 користи одабрана уметничка 
дела и визуелне информације 
каоподстицај за стваралачки 
рад; 

 тумачи једноставне знаке, 
симболе и садржаје 
уметничких дела; 

 разговара о значају 
одабраног уметника, 
уметничког дела, споменика 
и музеја; 

 учествује у планирању и 
реализацији ликовног 
пројекта или радионице; 

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

материјали, уџбенички 
комплет, компјутер, пројектор , 
интернет и софтвери... 
Активности ученика:  
-самостално истражује; 
-именује; 
-описује; 
-експериментише, 
-образлаже и наводи примере; 
-повезује појмове и гради 
мрежу појмова; 
-проналази и систематизује 
информације; 
-упоређује; 
-анализира; 
-размишља; 
-саопштава; 
-комуницира; 
-дискутује; 
-поставља питања; 
-спонтано се изражава; 
-показује сензитивност; 
-црта; 
-слика; 
-ваја; 
-осмишљава; 
-ствара. 
Акивности наставника: 

-планира структуру програма; 
-планира наставне јединице 
оквирно; 
-бира активности и садржаје; 
-подржава развој 

околини;  
10. Естетичка компетенција;  
11. Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 
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опажања,стваралачког 
мишљења и индивидуални 
потенцијал сваког ученика; 
-подстиче на рад и 
размишљање; 
-планира мотивациони 
разговор који подстиче 
изражавање; 
-даје упутства у виду кратких 
препорука; 
-указује на чињенице; 
-даје информације; 
-бира и објашњава ликовне 
технике; 
-задаје задатке; 
-демонстрира; 
-води ученике у установе 
културе. 

Наставници:Славица Шестовић, Милена Драгнић 

 

4.6. Музичка култура 

Разред: четврти 
Недељни и годишњи фонд часова: 1/36 
Циљ:  Циљ учења музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се 
подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других 
нaрoдa. 

 
Програм наставе и учења 

Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 

компетенције 
Кључни појмови 

садржаја 
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План и програм наставног 
предмета музичка  култура 
објављен је у „Службеном 
гласникуРС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон и 10/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 опише своја осећања у вези 
са слушањем музике; 

 препознаје народну и 
уметничку музику; 

 опише улогу музике у 
медијима; 

 разликује инструменте по 
боји звука и изражајним 
могућностима; 

 повеже карактер дела са 
избором инструмента и 
елементима музичкe 
изражајнoсти; 

 уочи контраст и понављање у 
музичком делу; 

 пева и свира по слуху и са 
нотног текста песме 
различитог садржаја и 
расположења; 

 примени изражајне музичке 
елементе; 

 осмисли и изведе једноставну 
ритмичку и мелодијску 
пратњу; 

 осмисли музички одговор на 
музичко питање; 

 осмисли једноставну 
мелодију на краћи задати 
текст; 

 изабере одговарајући 
музички садржај (од 
понуђених) према 

Облици: индивидуални, групни, 
тандем, фронтални  
Методе: монолошка, дијалошка, 
дискусија, аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем метода, 
метода индивидуализованог 
приступа, искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички материјали, 
уџбенички комплет, компјутер, 
пројектор , интернет и софтвери... 
Активности ученика:  
-уочавање на примерима у 
окружењу; 
-активно слушање музике; 
-говорење у ритму; 
-певање; 
-свирање; 
покрет уз музику; 
- препознавање изражених 
елемента песме; 
-правилно и пажљиво слушање 
композиција; 
-изражајно изводђење песама; 
-препознавање песме коју слуша; 
-компоновање мелодије на задати 
текст; 
-илустровање доживљаја музике; 
-правилно изговарање речи текста 
песме – дикција; 
Акивности наставника: 

1. Компетенција за 
целоживотно учење;  
2. Комуникација;  
3. Рад с подацима и 
информацијама;  
4. Дигитална 
компетенција; 
 5. Решавање проблема;  
6. Сарадња; 
7. Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
 8. Одговоран однос према 
здрављу;  
9. Одговоран однос према 
околини;  
10. Естетичка 
компетенција;  
11. Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

Певање, свирање, 
слушање, музичке игре, 
музички бонтон, 
лествица, темпо, 
репетиција. 
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литерарном садржају; 
 поштује договорена правила 

понашања при слушању и 
извођењу музике; 

 коментарише своје и туђе 
извођење музике; 

 самостално или уз помоћ 
одраслих користи предности 
дигитализације: 

 учествује у школским 
приредбама и 
манифестацијама. 

-планира и организује начине 
презентовања садржаја; 
-обезбеђује квалитетно искуство 
ученику; 
-усмерава на одређене делове 
садржаја; 
- даје јасно  формулисана упутства; 
- подстиче ученике да се музички 
изражавају и да импровизују; 
- демонстрира део по део песме  па 
спаја у целину; 
- указује на тонску повезаност 
инструмената са музичким 
садржајем; 
- објашњава како се треба 
понашати током слушања песме; 
-омогућује примену наученог. 

Наставници:Славица Шестовић, Милена Драгнић 

 

4.7. Физичко и здравствено васпитање 

Разред: четврти 
Недељни и годишњи фонд часова: 3/108 
Циљ:Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке имздравствене 
културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Програм наставе и 
учења 

Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 

компетенције 
Кључни појмови 

садржаја 
План и програм 
наставног предмета 
физичко и 
здравствено 

 примени општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 

 правилно изводи вежбе, разноврсна природна 
и изведенакретања; 

Облици: индивидуални, групни, 
тандем, фронтални  
Методе: монолошка, дијалошка, 
дискусија, аналитичко-

1. Компетенција за 
целоживотно учење;  
2. Комуникација;  
3. Рад с подацима и 

Физичке способности, 
моторичке вештине, 
здравље, плес и игра. 
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васпитање 
објављен је у 
„Службеном 
гласнику РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. 
закон и 10/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 комбинује усвојене моторичке вештине у игри и 
свакодневномживоту; 

 одржава равнотежу у различитим кретањима; 
 правилно држи тело; 
 самостално коригује неправилно држање; 
 правилно подиже, носи и спушта терет; 
 изведе кретања, вежбе исаставе уз музичку 

пратњу; 
 изведе дечији и народни плес; 
 користи терминологију вежбања; 
 поштује правила понашања на вежбалиштима; 
 поштује мере безбедности током вежбања; 
 одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 
 поштује и примени правила игре; 
 навија и бодри учеснике у игри на начин којим 

никога не вређа; 
 прихвати победу и пораз као саставни део игре 

и такмичења; 
 уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања; 
 прати промене у сопственој тежини и висини; 
 сагледа резултате физичких спoсобности; 
 препозна здравствено стање када не треба да 

вежба; 
 примењује хигијенске мере пре, у току и након 

вежбања, као и удругим ситуацијама; 
 уредно одржава простор у коме живи и борави; 
 увиди значај правилне исхране за вежбање; 
 повеже различита вежбања са њиховим 

утицајем на здравље; 
 препозна лепоту покрета и кретања; 

синтетичка, истраживачка, 
проблем метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, компјутер, пројектор 
, интернет и софтвери... 
Активности ученика:  
-слушање и реаговање на 
команде; 
-повезивања звучног материјала 
са покретом;  
-вежбање; 
-демнострација; 
-игровне активности; 
-истраживање; 
-уметнички израз. 
Акивности наставника:-
организује и планира наставни 
процес;  
-усклађује рад са индивидуалним 
способностима ученика;  
-води наставни процес; 
-објашњава; 
-посматра; 
-бележи; 
-мотивише; 
охрабрује; 
-усмерава; 
-прати рад ученика; 

информацијама;  
4. Дигитална 
компетенција; 
 5. Решавање проблема;  
6. Сарадња; 
7. Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
 8. Одговоран однос према 
здрављу;  
9. Одговоран однос према 
околини;  
10. Естетичка 
компетенција;  
11. Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 
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 користи научена вежбања у рекреацији 
породице; 

 правилно реагује у случају повреде у школи; 
 вреднује сопствена и туђа постигнућа у 

вежбању; 
 учествује у предлагању садржаја и начина рада.  

-процењује; 
-оцењује. 
 
 
 
 

Наставници:Славица Шестовић, Милена Драгнић 

 

 

Б- изборни програми 
 

4.8. Верска настава – православни катихизис 

Годишњи фонд часова: 36 

Разред:Четврти 

ТЕМА 

(наставне јединице) 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА   ПРОГРАМА 
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I – УВОД 

 

1. Дружимо са Богом и 
светима – уводни час 

упознавање ученика са 
садржајима и начином рада 

ученик ће бити мотивисан да 
похађа часове верске наставе 

Когнитивни аспект: 

стећи основне информације о темама 
које ће се обрађивати у настави 
Православног катихизиса током четвртог 
разреда 

уочити какво је његово 

предзнање из градива обрађеног у 
претходном разреду школовања 

Афективни аспект: 

желети да активно учествује на часовима 
верске наставе 

Упознавање са 

садржајем програма и 
начином рада 

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 
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II – ЦРКВА ЈЕ НАШ 
ИЗБОР 

 

Заједница је основ 
живота 

Црква је наш избор 

Црква је заједница са 

Светом Тројицом 

Црква је циљ стварања 
света 

 

Пружити ученицима 
неопходно знање да 
постојање света има свој циљ 
–да постане Црква; 

Развијање свести ученика да 
је све створено да постоји у 
заједници са Богом; 

Указати ученицима на 
значење речи Црква; 

Когнитивни аспект: 

уочити важност постојања заједнице 

уочити разлику између Цркве и сваке 
друге заједнице; 

уочити да је Црква слободна 

заједница у којој учествују само они који 
то желе; 

знати да се они који су у 

заједници са Христом називају хришћани 
и да је Црква њихова заједница; 

знати да се заједница Бога, људи и 

 

Прича“Недостајати “(за 
заједницу као основ 

живота) Т. Телехтон 

Песма Св. Владике Николаја 

„Заједничарење са небом “ 

Одабрани одељци из књиге 
„Из Ја-града у Ти- град“ 

 

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. 
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Свет изван 

заједнице са Богом 

 

Свет у заједници са 
Богом 

Развијање свести ученика да 
смо у Цркви позвани на живот 
у 

заједници. 

природе зове Црква; 

уочити да изван Цркве свет не може 
постојати вечно. 

Афективни аспект: 

бити подстакнут да активно учествује у 
животу Цркве 

бити подстакнут да препознаје живот као 
дар Божји; 

бити подстакнут да препознаје Живот 
Вечни као Божји дар. 

Одломак из 

песме“Зимска идила“ 
Војислава Илића“ 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

теоријска настава (32 часова) 

практична настава (2часа) 

Место реализације наставе 

Теоријска настава се реализује у 
учионици; 

Практична настава се реализује у 
цркви – учешћем у литургијском 
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III – ХРИСТОС НАС СВЕ 
ЗОВЕ 

 

Христос позива 
aпостоле 

Вера основ заједнице 

 

Апостоли позивају свет 

Човек само срцем јасно 
види 

 

Христос нас зове 

Божић 

 

Омогућити ученицима да уоче 
да Христос зове све људе у 

заједницу са Њим; 

Указати ученицима на значај 
вере за остварење заједнице 
са Богом; 

Омогућити ученицима да се 
упознају са новозаветним 
сведочанством о 

Христу и Апостолима. 

Когнитивни аспект: 

уочити да нас Христос позива у лични 
однос - заједницу 

љубави; 

увидети да су апостоли људи који су 
слични нама; 

уочити да је вера основ заједнице са 
Богом; 

увидети да су Апостоли позивали људе у 
заједницу љубави са Христом; 

 разумети значај Христовог 
оваплоћења (рађања); 

Усвојити текст и мелодију песме „Звезда 
се засја“ 

Афективни аспект: 

бити подстакнут да доживети Христа као 
Личност која нам иде у сусрет. 

 

Прилагођена и препричана 
новозаветна прича о 
Христовом позиву Апостола 

Новозаветна прича о ап. Петру 
када тоне 

О делима Апостола 

«Мали принц», А. С. Егзипери 
- одломци 

Песма «Звезда се засја» 

сабрању; 

Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе 

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

Реализација програма требало би 
да се одвија у складу с принципима 
савремене активне наставе, која 
својом динамиком подстиче 
ученике на 

истраживачки и проблемски 
приступ садржајима тема. У току 
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IV – ДИВАН ЈЕ БОГ У 
СВЕТИМА СВОЈИМА 

 

 

14. Светитељи - 

 

Омогућити ученицима да уоче 
да су светитељи наши 
путеводитељи ка Царству 
Божјем; 

Когнитивни аспект: 

поступно изграђивати свест о томе ко су 
светитељи; 

увидети да су сви позвани да буду 
светиетљи; 

уочити важност светитеља као 

 

Прилагођена и препричана 
нека житија светих 

Приче из живота Светога Саве 

реализације стављати нагласак 
више на доживљајно и формативно, 
а мање на сазнајно 



 

112 
 

сведоци љубави Божје 

Свети Сава - 
путеводитељ у живот 
вечни 

Успињање ка Христу 
(опис н.ј – прича о 
Закхеју) 

Свети Симеон 
Богопримац - сусрет са 
Христом 

Литургијско путовање 

заједнице свих светих 

Омогућити ученицима да уоче 
значај жеље за остваривање 
заједнице са Богом; 

Указати ученицима да 

је Литургија заједница свих 
светих са Богом. 

наших узора за остваривање личног 
јединства са Богом; 

знати какву важност Савине речи и 
дела имају за нас данас; 

уочити да је за остваривање јединства са 
Богом потребна искрена жеља; 

знати да је Литургија начин на који сви 
остварујемо заједницу са Богом; 

препознати да у нашу заједницу са 
Богом уводимо све оне (и све оно) што 
волимо. 

Афективни аспект: 

 бити подстакнут да следује 
светитељима Божјим и да буде добар 
човек; 

бити подстакнут да препознаје љубав као 
највећу врлину. 

Приповест о Светом Сави, 
његовим делима и духовним 
подвизима 

. Указати на неке од 
најважнијих поука из књига 
које је Свети Сава написао 
(Житије Св. Симеона, 

Законоправило, Хиландарски 
типик, Студенички типик,) 

Одломак из књиге Михајла 
Пупина „ Са пашњака до 
научењака“ (одломак у коме се
говори о нашој вери и Светоме 
Сави) 

Прича о Закхеју – препричана и 
прилагођена 

Празник Сретење Господње 

Св. Владика Николај одломак 
из „Небеске 

Литургије“ 

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 
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V – ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ 
ЖИВОТА 

На путу светости 

 

Усавршавању нема 
краја 

 

Пут ка вечности 

 

Омогућити ученицима да 
схвате грех као промашај 
циља; 

Пружити ученицима 
могућност да разумеју да је 
самољубље извор греха; 

Омогућити ученицима да уоче 
шта су врлине; 

Указати ученицима да 

Когнитивни аспект: 

увидети да се грех јавља као последица 
одсуства истинске љубави; 

уочити да је грех наш погрешан избор; 

увидети шта је самољубље и по чему се 
оно разликује од 

љубави; 

увидети да без врлина нема љубави; 

 

Грех као промашај циља 

Последице пада у грех 

Обрада одабраних поглавља 
из књиге «Из Ти-града у 
Небески град» 

Поуке светих: Григорије С. 
Петров ; 

Васкршња прича дарови 
доброг мудраца Христу 

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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Хришћанске врлине 

 

Врлинослов – свети нас 
уче 

врлине представљају 
прихватање Божје воље; 

Пружити ученицима 
могућност да примете да они 
управљају својом вољом и 
праве личне изборе . 

уочити да је само врлинама могуће 
остварити однос љубави са Богом и 
људима; 

упознати најважније хришћанске врлине; 

увидети да врлине нису човеку дате, већ 
да се за њих треба трудити; 

увидети да се и врлине усавршавају. 

Афективни аспект: 

бити подстакнут да следује светитељима 
Божјим; 

бити подстакнут да се труди да у себи 
развија хришћанске врлине. 

Спаситељу „Четврти мудрац“; 

Свети Спиридон (прича о 
смирењу); 

Свети Василије Острошки - 
(прича 

„Свечев лијек“); 

Поуке владике Николаја 

Св. Јустин Ћелијски („Срна у 
изгубљеном рају“ одломак из 
казивања белих срна) 

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; 
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VI - СА НАМА ЈЕ БОГ 

 

Васкрсење и 
Педесетница 

 

Црква је икона Царства 
Божјег 

 

Црквена уметност - 
одсјај Царства Божјег 

Пружити ученицима 
могућност да разумеју да је 
Црква икона Царства Божијег 
и да смо са Богом у 

најприснијој заједници на 
Светој Литургији; 

Омогућити ученицима да уочe 
разлику између иконе и неке 

друге уметничке слике или 
фотографије; 

Омогућити ученицима 

да изградe свест о томе да 
иконе сведоче будуће 
Царство 

Божије у садашњем веку; 

Установити обим и квалитет 
знања стечених у току 
школске године из 

Православног катихизиса. 

Когнитивни аспект: 

уочити да служењем Литургије 
постајемо учесници Царства Божијег и 
сједињујемо се са Богом; 

упознати садржај молитве 

«Царе небески»; 

увидети да сам изглед православног 
храма изображава јединство Неба и 
земље. 

Афективни аспект: 

код ученика ће се развијати жеља за 
очувањем природе; 

 бити подстакнут да уреди 
школски простор најуспешнијим 
радовима; 

бити подстакнут да и наредне године 
похађа часове Православног катихизиса; 

уочити у којој мери је напредовао и 
савладао градиво Православног 

катихизиса четвртог разреда основне 
школе. 

 

Педесетница – рођендан 
Цркве; 

Молитва Царе небески; 

Кроз одломке из јеванђелских 
текстова, допуњене 

фотографијама 

фресака, приказати домострој 
спасења. 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: 

усмено испитивање; 

писмено испитивање; 

 посматрање понашања 
ученика; Оквирни број часова по 
темама Увод – 1 

Црква је наш избор – 7 

Христос нас све зове – 7 

Диван је Бог у светима својима – 7 

Значај врлинског живота – 7 

Са нама је Бог - 4 

Евалуација – 1+2 
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 
Српски језик и књижевност 
Математика 
Познавање природе и друштва 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Грађанско васпитање 

 
4.9. Грађанско васпитање 

Разред:четврти 
Недељни и годишњи фонд часова:1/36 
Циљ:Циљ наставе и учења грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор и 
сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва 

Програм наставе и 
учења 

Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 

компетенције 
Кључни појмови садржаја 

План и програм 
обавезног изборног 
предмета грађанско 
васпитање објављен је 
у „Службеном гласнику 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон и 10/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 разликује примере одговорног и 
неодговорног понашања људи 
према животној средини; 

 понаша се у свакодневним 
ситуацијама на начин који уважава 
животну средину и рационалну 
потрошњу ресурса; 

 образложи важност информисања 
о стању животне средине и 
начинима њене заштите; 

 аргументује добити од заједничког 
живота људи припадника 
различитих култура; 

 наведе елементе традиције и 

Облици: индивидуални, 
групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, 
дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, 
истраживачка, проблем 
метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, компјутер, 
пројектор , интернет и 

1. Компетенција за 
целоживотно учење;  
2. Комуникација;  
3. Рад с подацима и 
информацијама;  
4. Дигитална компетенција; 
 5. Решавање проблема;  
6. Сарадња; 
7. Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
 8. Одговоран однос према 
здрављу;  
9. Одговоран однос према 
околини;  
10. Естетичка компетенција;  

Право на здраву животну 
средину, култура, 
интеркултуралност, права 
потрошача. 
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културе свог народа и покаже 
интересовање и поштовање за 
друге културе и традиције; 

 образложи значај подршке 
избеглицама и мигрантима да у 
новој средини сачувају свој језик, 
традицију, културу; 

 наведе примере из свакодневног 
живота којима се илуструје 
сусретање различитих култура; 

 дискутује о томе како непознавање 
других култура утиче на настанак 
стереотипа, предрасуда и 
дискриминације; 

 препознаје примере прекомерне 
потрошње; 

 препознаје у медијима поруке које 
подстичу прекомерну потрошњу, 
посебно деце и младих; 

 критички разматра појаву бацања 
хране и расипања воде; 

 процењује важне чињенице о 
производима које купује читајући 
декларацију и води рачуна о 
односу цене и квалитета; 

 испољи заинтересованост за 
сарадњу и учешће у групном раду; 

 учествује у изради плана и 
реализацији акције, њеној 
промоцији и вредновању. 

софтвери... 
Активности ученика:  
-разговарање о томе шта воле 
да раде и цртање својих 
аутопортрета и осећања води 
до откривања своје 
особености, међусобних 
разлика и сличности; 
-играње игара преображаја, 
размењивање сопствених 
особености и вредности, 
цртање сопственог знака, води 
од упознавања себе и других; 
-закључивање о својим 
потребама и правима; 
-препознавање кршења права; 
-одлучивање у оквиру групе  
којој  припада; 
-изношење сопственог 
мишљења; 
-уважавање мишљења других. 
Активности наставника: 
-планира рад и организацију у 
одељењу/групи; 
-бира и интегрише садржаје;  
-усмерава ученике на важне 
чињенице; 
-реализује радионице, игре и 
активности у одељењу/групи; 
-даје јасна и тачна упутства; 
-води циљани разговор. 

11. Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

Наставници:Славица Шестовић, Милена Драгнић 
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4.10. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Мађарски језик 

Разред:  4 

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 

Szövegértést  
fejlesztő 

gyakorlatok 
 
 
 

Olvasást  
fejlesztő 

gyakorlatok 
 
 
 
 

Nyelvtantanít
ás 

 
 
 

 
 

nyelvi kultúra, 
irodalom, 
szövegértés, 
nyelvismeret, és 
nyelvhelyesség 

-разуме прочитан текст 
-објашњава прочитан текста 
-разуме поруке и поуке текста 
 
 
-богати  речник  новим речима 
-увежбава гласно читање и 
разумног  читања у себи 
-да ученици пронађу одрђене 
делове текста на основу задатих 
питања 
 
- распознаје основне делове 
просте реченице(субјекат и 
предикат) 
- разуме именице, глаголе и 
придеве 
-упоређује српску  и мађарску 
граматику 
-користи велико слово 

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, 
 

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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Irodalom 
ismeret 

 
 
 

Kifejezőképess
ég  fejlesztése 

 

 
-упознавање основних 
књижевних жанрова 
 
 
 
-развијање усменог и писменог 
изражавања  
-развијање самосталног  
формирања реченица 

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 

Наставник:  Сузана Фрхер Виславски 

 

4.11. Матерњи језик са елемнтима националне културе- Русински језик 

Разред: 4 

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 
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.Школска лектира 
ПОЕЗИЈА 
Яков Кишюхас- Черешньов квиток 
1.Мирон Будински- Наисце ше боїм 
2.Мелания Римар -Ми би сцели 
3.Мелания Римар-Седми поверх 
Яков Кишюхас 
Ходзим видзим чуєм чуствуєм 
4.Михал Ковач-Кандур и тащок 
5.Микола Скубан -Шицко змотане 
6.Руска народна писня-Зламала ше кормань 
деска 
. ПРОЗА 
1.Хвости-Русийска народна сказка 
2.Мирон Канюх-Пчолка Смолка 
3.Кед бизме мали кридла 
4.Голуби 
5.Маричка 
6.Орґони 
7.Кед ме погласка 
8.Хори пес и лїшка 
9.Микола Скубан- 
З брегох на ровнїну 
10.Микола Скубан- 
Врацена цмота 
11.Штефан Чакан-Шпак и соловей 
Сова и млади птички 
Стари и млади вовк 
12.Драмски тексти зоз Заградки и присловки по 
вибору 
ЈЕЗИК ГРАМАТИКА И ПРАВОПИС 
1.Писанє словка нє и дїєсловох 
2.назви пременлївих файтох словох 

КЊИЖЕВНОСТ 
-Прецизно одредити местои време 
догађаја у књижевном делу 
-Описати ликове и ситуације у 
књижевном делу 
-Осим буквалног и основног значења 
речи разумети и пренесено значење 
речи 
-Са одговарајућим речима именовати 
животну реалност 
-Прецизно са одговарајућим речима 
именовати животне ситуације и појаве 
-Разумети везу узрока и пследица у 
поступцима 
-Анализирати осећања и расположења 
ликова 
-Дати своје мишљење о прочитаном 
књижевном делу или о одгледаној 
позоришној представи 
-Подвући паралелу између приповетке 
и драмским текстом 
-Користити научене поуке из пословица 

ЈЕЗИК ГРАМАТИКА И 
ПРАВОПИС 

-правилно користити русинску азбуку 
- правилно писати бројеве са бројевима 
и речима 
-правилно писати речцу не и глагол 
-разликовати променљиву врсту речи 
- разликовати глаголе који означавају 
стање и збивање 
- правилно користити личне и присвојне 
заменице 

Облици: 
фронтални,индивидуални, 
рад у пару,групни рад 
Методе: 
вербална(монолог,дијалог),илуст
ративно-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,  помаже, 
 партнер у дијалогу,  партнер у 
активности,  инспирише,  разгова
ра,  указује,  уважава труд, 
показује,  учествује,  подстиче,  м
отивише,  помаже у 
раду, објашњава,  одабира 
садржај,  одабира 
методе,  одабира средства,  бира 
текстове,  коригује,  вреднује, 
прати ефекте, 
оцењује,  образлаже 
 
 

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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3.Дїєслова хтори означую стан и збуванє 
4.Особни и присвойни заменовнїки 
5.Прикметнїки 
6.Правилне хаснованє формох прешлого, 
терашнього и будуцого часу 
7. Усвоєносц наглашки на прдостатнїм складу 
8.Хаснованє основних формох виразох и 
здравканьох при опходзеню з другима 
младшима и старшима собешеднїками 
9. Приповеданє о дожицох и зявеньох 
1.Аутиматизовац писанє по правилох руского 
язика и рускей азбуки 
2.Писанє  числох и датумох зоз числами и 
словами, буквами 
3.Писанє словка и дїєсловох 
4.Назви пременлївих словох 
5.Диєслова хтори оюначую стан и збуванє 
6.Особни и присвойни заменовнїки 
7.Прикметнїки 
8. Правилне хаснованє формох прешлого, 
терашнього и будуцого часу 
9. Хаснованє основних формох виразох и 
здравканьох при опходзеню з другима 
младшима и старшима собешеднїками 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Приповеданє о дожицох и зявеньох. 
Преприповедац приповедку. 
Докончованє приповедки по власним виборе-
преширйованє и скрацованє приповедки. 
Описованє вонкашнього простору-просториї у 
старим руским обисцу. 
Заменьованє словох. 
Хаснованє синонимох и пренєшеного значеня 

- правилно користити придеве 
- правилно причати у 
прошлом,садашњем и будућем 
времену 
- користити акценат на предпоследњем 
слогу 
- правилно и у одређеним тренуцима 
користити поздраве 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
-Самостално препричати садржај приче 
-причати о доживљајима и појавама 
-проширити и скратити причу 
-описати изглед старе русинске куће и 
просторија у њој 
- разумети обим речи 
-приметити разлике и нијансе у 
значењу речи 
- разумети значење локалних речи и 
израза 
-разумети значење архаизама 
-користити одговарајуће речи  за 
звук,боју и величину 
- разумети да реч има право значење и 
функцију само онда кад се користи у 
реченици 
- написати кратку вест 
-разумети прочитани текст у себи и 
наглас 
- разумљиво и изражајно читати текст 
по улогама 
- решити укрштеницу и задатке 
забавног карактера 
ЕЛЕМЕНТИ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
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словох. 
Розлики и ниянси словох у значеню. 
Обсяг значеня словох. 
Обачованє словох локалних виразох и архаїзмох. 
Менованє звукох,фарбох и велькосцох. 
Розуменє же слово функционує лєм у виреченю. 
Ришованє задаткох типа 
крижальки,ребуса,допольньованя,заменованя и 
подобне. 
Писанє вистки за дзецински часопис Заградка. 
Читац зоз розуменьом наглас и у себе. 
Виразне  читанє прозного тексту по улогох. 
ЕЛЕМЕНТИ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
Нащивиц музей, видвоїц и описац 
найинтересантнєши експонат. 
Стари предмети наспрам нових предметох и 
стари слова наспрам нових. 
Одпатриц документарни филм у хтори 
мприказане старе  руске обисце. 

-разумети архаизме којима се именују 
ствари у старој кући 
-разумети архаизме којима се именују 
делови куће и просторије 
-сарађивати са дечијим часописом 
Заградка 
-пратити дечије представе 
-учествовати у раду КУД 
-певати песме за Ускрс и Божић 
-лепо поздравити старије у различитим 
ситуацијама 
-разумети значење и важност експоната 
у музејима 
-ценити,поштовати и разумети 
прошлост и рад људи у прошлости 
 

Наставник: Славица Мали  

Облик образовно-васпитног рада 

Пројектна настава 

Разред: четврти 
Недељни и годишњи фонд часова: 1/36 
Циљ: Циљ наставе и учења пројектне наставе је оспособити и оснажити ученика дасамостално проналази информације, решава проблеме, самосталноучи, ради у 
групи, сарађује, критички се односи према властитом и туђем раду, доноси одлуке, аргументује, планира, поштује рокове и преузима-одговорности.наставити 
са култивисањем сарадње и начина на који се комуницира у гру- 
пи што су важни циљеви пројектне наставе, jeр доприносе јачању 
одељењске кохезије. 
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Програм наставе и учења Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 
постигнућа 

План и програм облика 
образовно-васпитног рада 
пројектна настава објављен 
је у „Службеном гласнику РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 
10/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 правилно рукује ИКТ 
уређајима; 

 предложи редослед 
активности у односу на 
постављени пројектни 
задатак и могућности 
употребе ИКТ-а; 

 користи одговарајуће алатке 
програма за цртање и сачува 
свој цртеж; 

 уреди краћи текст и сачува га 
на рачунару; 

 направи једноставну 
презентацију користећи 
мултимедијалне садржаје; 

 користи интернет за учење и 
проналажење информација 
уз помоћ одраслог; 

 критички бира садржаје са 
интернета и затражи помоћ 
уколико се суочи са 
непримереним садржајима; 

 зна да наведе могуће 
последице на здравље услед 
неправилног коришћења 
дигиталних уређаја; 

 безбедно користи интернет 
и по потреби пријави и/или 
затражи помоћ одраслог; 

 да добијене продукте учини 
видљивим и представи их 

Облици: индивидуални, групни, тандем, фронтални  
Методе: монолошка, дијалошка, дискусија, 
аналитичко-синтетичка, истраживачка, проблем 
метода, метода индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране ситуације... 
Средства: дидактички материјали, компјутер, 
пројектор , интернет и софтвери... 
Активности ученика:  
-самостално проналажење информација; 
-решавање проблема; 
-самостално учење; 
-критички однос према властитом и туђем раду 
раду у групи; 
-тимски рад; 
-доношење одлука; 
-аргументовање; 
-усвајање другачијих, нових начина рада; 
-планирање; 
-поштовање рокова; 
 -преузимање одговорности. 
Активности наставника: 
-Пружа подршку свим ученицима: 
ЕТАПЕ ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 
а) Дефинисање циља и исхода 
-одређивање предмета истраживања, мотивисање 
ученика, помоћ у постављању циљева наставног 
пројекта; 
-разматра предмете истраживања, добијање 
неопходних додатних информација, утврђивање 
циљева истраживања. 

1. Компетенција за 
целоживотно учење;  
2. Комуникација;  
3. Рад с подацима и 
информацијама;  
4. Дигитална 
компетенција; 
 5. Решавање проблема;  
6. Сарадња; 
7. Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
 8. Одговоран однос према 
здрављу;  
9. Одговоран однос према 
околини;  
10. Естетичка 
компетенција;  
11. Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 
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другима. 
 
 

б) Планирање активности 
Формулисање задатка, утврђивање извора. 
Састављање плана рада, прикупљање информација, 
практично остваривање изабраних улога, испуњавање 
одговарајућих функција. 
Изношење предлога одговарајућег  извора, начин  
прикупљања  и анализа  података, корекција, 
одређивање улога у сагласности са очекиваним  
исходима. 
в) Реализација планираних активности 
-расподела посебно одабраних материјала сваком 
ученику, консултације, координација, контрола 
урађеног, подстицање; 
-анализа добијених информација, комбиновање идеја 
и њихово уопштавање, извлачење опште идеје. 
г)Приказ добијених резултата и продукта пројекта 
-процена процеса реализације, подстицај за стицање 
нових знања; 
-аамооцена у оквиру 
пројектне активности; 
-сагледавање слабости, консултације у оквиру 
отклањања слабости, консултације о формирању 
текуће документације; 
-организација експертизе. 
д) Вредновање пројекта 
-уопштавање рецензија и мишљења; 
-прогностичке оцене организације и реализација 
пројекта; 
-оцењивање педагошког ефекта рада. 

Наставници:Славица Шестовић, Милена Драгнић 

 



 

125 
 

5.TEМАТСКА НАСТАВА (од 1. до 4. разреда) 

За ученике од 1. до 4. разреда у школској 2022/23. реализоваће се тематска настава/недеља у складу са Развојним планом школе.  

Садржај и динамика тематске наставе за школску 2022/23. годину биће прецизирана почетком школске године у Годишњем плану рада школе. 

 

 

 

6. СЕКЦИЈЕ од 1. до 4. разреда 
 

Први циклус  
Назив секције Разред 

недељни 
фонд 

годишњи фонд 

„типична" 
настава 

Чувари природе 1. 1 36 

Фолклор и ритмика 2. 1 36 

Млади истраживачи 3. 1 36 

Млади истраживачи 4. 1 36 

одељ. уч. са 
сметњама 

Креативна учионица први циклус 1 36 

 



 

 

Чувари природе 

Разред: први 

Недељниигодишњифонд часова: 1/36 

Циљ:-Подршка прилагођавању ученика првог разреда на школску средину и заједницу, као и задовољавање/проширивање њихових интересовања, дружења са 
вршњацима кроз заједничко делање, исказивање способности, осамостаљивање и развој неких вештина. 

         -Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права 
будућих генерација на очувану животну средину. 

Темa/ Област Садржај Исходи Начин остваривања Међупредметне 
компетенције 

1.Животна средина 

2.Природне појаве и 
промене у животној 
средини 

3.Загађивање животне 
средине 

4.Заштита животне 
средине и заштита 
здравља 

 

-Моја околина  
-Пратимо како се природа мења 
-Шта ко воли да једе 
- Прича о врапцу 
- Вода 
- Ваздух  
- Пушење је штетно  
- Земљиште 
-Сунце 
- Бука 
- Упознај своје мале суседе 
- Добро дрво 
- Трошење природног блага 
- Чувар топлоте 
- Шта се налази у канти за отпатке 
- Башта у тањиру 
 
*Активности: 
- Наша околина 
- Свако у свом дому 
- Ланац исхране 
- Кутија четири годишња доба 
- Шетња у природи 
-Излет у околини школе 
-Садимо биљку 
-Оркестар Зрнце 
Лампиони од папира 

- познаје појам, карактеристике 
и основне елементе животне 
средине            
- уочава и описује основне 
појаве и промене у животној 
средини; 
- уочава и описује појаве које 
угрожавају животну средину;- 
има одговоран односа према 
себи и према животној 
средини; 
- рационално користи природна 
богатстава; 
-штеди воду и одлаже отпад на 
предвиђена места - исказује 
радозналост, креативности и 
истраживачке способности;. 
 
 
 
 
 
 
 

-посматрање, 
 -разговори,  
-белешке.  
 -продукти дечјих 
активности 
 

1. Компетенција за 
целоживотно 
учење 
2. Комуникација 
3. Рад с подацима 
и информацијама 
4. Дигитална 
компетенција 
5. Решавање 
проблема 
6. Сарадња 
7. Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
 8. Одговоран 
однос према 
здрављу 
9. Одговоран 
однос према 
околини 
10. Естетичка 
компетенција 
11. 
Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 
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*Еколошке акције: 
-Ужина за птице 
-: Водена патрола 
-: Храна за биљке 
- Заједничко дрво 
- Прослава Дана Земље 
- Зелени квиз 
 
*Израда тематских паноа 

Наставник: Мелита Милатовић и Јована Перовић 

 

Фолклор и ритмика 

Разред: други 

Недељни и годишњи фонд часова:1/36 

Циљ: Развијање љубави и позитивног ставаученика према музици, покрету, народној традицији и баштини.Задовољавање/проширивање њихових интересовања, 
дружења са вршњацима кроз заједничко делање, исказивање способности, креативности и развој неких вештина. 

Темa/ Област Садржај Исходи Начин остваривања 
Међупредметне 
компетенције 

1. Музичке игре 
 
 
2.Фолклор 
 
 
3.Ритмика 

- Формирање секције и пријем 
чланова  
-Заједничко певање обрађених 
песама у досадашњем школовању 
-Слушање музике и песама 
- Певање песама (народних, дечијих, 
забавних) по слуху са и без музичке 
пратње, самостално и у хору 
-Креирање покрета уз музику 
-Учење дечијих музичких игара 
-Певање и извођење дечијих 
музичких игара 
-Учење основних корака фолклора 
-Учење основних корака за ритмику 

- пева песме (народне, дечије, 
забавне) по слуху са и без 
музичке пратње ,самостално и у 
хору 
-има осећај за ритам и кретање 
уз задату музику 
-креира покрете уз музику 
-изводи дечије музичке игре 
-изводи једноставне плесне 
покрете 
-изводи основне кораке народног 
фолклора 
-има позитиван став према 
народној традицији, баштини и 

Облици: индивидуални, групни, 
тандем, фронтални  

Методе: монолошка, дијалошка, 
демонстративна, аналитичко-
синтетичка, проблем метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
играовне активности 

Средства: дечији ритмички 
инструменти, цд, компјутер, пројектор 
, интернет и софтвери... 

1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација  
3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална компетенција 
5.Решавање проблема 
6.Сарадња  
7.Одговорно учешће у 
демократском друштву 
8.Одговоран однос према 
здрављу 9.Одговоран 
однос према околини 
10.Естетичка компетенција 
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-Учење кореографија (фолклор, 
ритмика) 
-Увежбавање кореографија(фолклор, 
ритмика) 
-Учествовање на школским 
приредбама 
 

стваралаштву свог и других 
народа. 
-учествује на школским 
приредбама 
-активно учествује и даје лични 
допринос тимском раду 
 

Активности ученика: слушају, певају, 
посматрају, запажају, увежбавају, 
усвајају, креирају покрете, 
изводе,креативно се зражавају 
покретом,учествују на школским 
приредбама... 

Активности наставника: планира и 
организује рад, поставља циљеве, 
припрема потребан материјал , 
показује, усмерава, подстиче, 
мотивише,вреднује резултате учешћа 
у ваннаставној активности... 

11.Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 
 
 

Наставник: Мелита Милатовић и Јована Перовић 

 

 

Млади истраживачи 

Разред: трећи 
Недељни и годишњи фонд часова:1/36 
Циљ је развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и 
права будућих генерација на очувану животну средину,подстицање индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и квалитетног коришћења 
слободног времена,развијања и неговања другарства и пријатељства. 

 

Темa/ Област Садржај Исходи Начин остваривања Међупредметне компетенције 

-Друштвене 
активности 
-Техничке 
активности 
-Хуманитарне 
активности 
-Спортске 
активности 

– Дечија недеља ( учешће у 
активностима) – Свети Сава – 
школска слава ( пано) – Дан школе 
( учешће у активностима) – Нова 
година (радионица) – Ускрс 
(радионица) – вршњачке 
радионице 
– школски простор; учионица, 

 Облици: индивидуални, групни, 
тандем, фронтални  
Методе: монолошка, дијалошка, 
дискусија, аналитичко-
синтетичка, истраживачка, 
проблем метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 

 
1.Компетенција за целоживотно 
учење 2.Комуникација  
3.Рад с подацима иинформацијама 
4.Дигитална компетенција 
5.Решавање проблема 6.Сарадња  
7.Одговорно учешће у 
демократском друштву 
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-Културне 
активности 

двориште (уређење) – честитке за: 
рођендан, Нову годину, Божић, 
Дан жена, Ускрс (израда) – 
одељењски пано (уређење) 
- акције поводом Дечје недеље -
хуманитарне акције (помоћ другу, 
другарици...) - Сарадња са 
Црвеним крстом 
- одељењска и међуодељењска 
такмичења - учешће на Јесењем и 
пролећњем кросу (општински 
ниво) 
одлазак на изложбу , позоришне 
представе , биоскопске представе 
, вршњачке радионице 

унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, компјутер, пројектор 
, интернет и софтвери... 
Активности ученика:  
планира учешће, припрема се, 
учествују подстичу друге и дају 
пример анализирају свој и рад 
других планирају акције учествују 
у самооцењивању и вредновању 
резултата рада, - посете 
културним установама - јавни 
наступи - припрема за 
такмичење рецитатора, - 
прикупљање новца, школског 
прибора, играчака 
Активности наставника: 
- Припрема потребан материјал  
- Планира садржаје  
- Поставља циљеве рада 
започиње и усмерава разговор и 
дискусију подстиче сарадњу и 
тимски рад ученика мотивише и 
подстиче ученике да учествују и 
развијају своје способности 
заједно са ученицима вреднује 
резултате учешћа у различим 
ваннаставним активностима 

8.Одговоран однос према здрављу 
9.Одговоран однос према околини 
10.Естетичка компетенција 
11.Предузимљивост и оријентација 
ка предузетништву. 

Наставник: Даница Влаховић, Весна Костелац  

Млади истраживачи 

Разред: четврти 
Недељни и годишњи фонд часова: 1/36 
Циљ је развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и 
права будућих генерација на очувану животну средину, подстицање индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и квалитетног коришћења 
слободног времена, развијања и неговања другарства и пријатељства. 
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Темa/ Област Садржај Исходи Начин остваривања Међупредметне компетенције 

I ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
II ЗАГАЂИВАЊЕ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
III ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И 
ЗАШТИТА 
ЗДРАВЉА 

-Шта смо досад научили,   
-Излет у природу 
-Знаци из природе - Временска 
прогноза 
-Самоникле биљке 
-Маслачак, чичак 
-Хербаријум  
-Одакле стиже храна 
-На еколошкој фарми 
Твој мали врт 
-Посматрање птица 
-Белоглави суп 
-Откривање трагова 
-Пуж на путу 
-Животиње у циркусу  
-Отпад није смеће 
-Здраво земљиште 
-Како смањити количину кућног 
отпада 
-Размена уместо куповине 
-Вода на путу од реке до славине 
-Штетне материје у реци 
-Хемијски препарати за 
домаћинство 
-Течни сапун 
-Акција: Штедимо воду, 
-Промена климе 
-Киселе кише 
-Стаклена башта 
-Озонски омотач 
-Енергија у свакодневном животу 
-Сунчева енергија 
-Сви треба да брину о животној 
средини 
-Твоја брига о планети 
-Акција: Еколошке новине 
-Изаберимо здрав живот 

 Облици: индивидуални, групни, 
тандем, фронтални  
Методе: монолошка, дијалошка, 
дискусија, аналитичко-
синтетичка, истраживачка, 
проблем метода, метода 
индивидуализованог приступа, 
искуствено учење, методе 
унапређивања критичког 
мишљења, игра, симулиране 
ситуације... 
Средства: дидактички 
материјали, компјутер, пројектор 
, интернет и софтвери... 
Активности ученика:  
планира учешће, припрема се, 
учествују подстичу друге и дају 
пример анализирају свој и рад 
других планирају акције учествују 
у самооцењивању и вредновању 
резултата рада, - посете 
културним установама - јавни 
наступи - припрема за 
такмичење рецитатора, - 
прикупљање новца, школског 
прибора, играчака 
Активности наставника: 
- Припрема потребан материјал  
- Планира садржаје  
- Поставља циљеве рада 
започиње и усмерава разговор и 
дискусију подстиче сарадњу и 
тимски рад ученика мотивише и 
подстиче ученике да учествују и 
развијају своје способности 
заједно са ученицима вреднује 
резултате учешћа у различим 

1.Компетенција за целоживотно 
учење  
2.Комуникација  
3.Рад с подацима и информацијама  
4.Дигитална компетенција 
5.Решавање проблема 6.Сарадња  
7.Одговорно учешће у 
демократском друштву 
8.Одговоран однос према здрављу  
9.Одговоран однос према околини  
10.Естетичка компетенција 
11.Предузимљивост и оријентација 
ка предузетништву. 

-разуме појаве које су у вези са 
непосредном животном 
средином; 
-препознаје негативне појаве у 
човековом односу према 
животној средини (квалитет 
воде, ваздуха, земљишта, 
хране, биљног и животињског 
света); 
-уочава узрочно-последичне 
везе у животној средини; 
-изводи једноставне огледе; 
-чува и уређује простор у коме 
живи и учи; 
-одговорно се понаша према 
животињама и биљкама; 
-интересује се и способан је за 
активно упознавање и чување 
животне средине; 
-решава  једноставне  проблем-
ситуације  самостално и у тиму; 
-има правилан став и критичко 
мишљење; 
-саставља план истраживања и 
самостално и у тиму прикупља 
информације; 
-уочава сличности и 
различитости ради 
класификовања; 
-придржава се договорених 
правила; 
-активан је и користан члан 
тима; 
-повезује  резултате  учења и 
рада са уложеним трудом; 
-процењује и даје мишљења; 
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-Чипс од јабука, вежбање 
-Зелена укрштеница 
 
*Учешће у еколошким и 
хуманитарним акцијама на нивоу 
школе и локалне самоуправе 

-анализира добијене 
информације; 
-процењује успешност рада 
других; 
-самопроцењује своја 
постигнућа. 

ваннаставним активностима 

Наставник: Славица Шестовић, Милена Драгнић 

 

Креативна учионица 

Разред: одељења првог циклуса ученика са сметњама у развоју 
Недељни и годишњи фонд часова:1/36 

Тема Садржај Начин остваривања Циљеви  
Међупредметне 

компетенције 

1. Сликам, цртам, 
стварам 
 
 

-Израда поклона за посетиоце Добротворног 
бала 
- Израда дечијих креативних рукотворевина 
од јесењих плодова,  
- Израда  паноа  поводом Дечије недеље,  
-Израда креативних рукотворевина за 
новогодишњи вашар 
-Израда украса ,кићење јелке и украшавање 
паноа поводом Нове године,  
- Израда паноа поводом школске славе – 
Свети Сава, 
- Израда и паковање поклона „Тајном 
пријатељу“  
-Израда накита од глинамола –поклон мами 
-Украшавање учионице и хола школе 
тематски везано за јесењи, зимски или 
пролећни амбијент. 
-Израда креативних рукотворевина за 
пролећни/ ускршњи вашар,  
-Сликање на стакленим флашама 
-Сликање прстима 

Облици:индивидуални,фронтални,гру
пни,рад у паровимаМетоде: 
демонстративна,игровне 
активности,комбинованирад  

Средства: визуелна (предмети, 
фотографије,.).аудитивна (шумови у 
природи, музички и тонски ефекти, 
звучни ефекти,музички плејер, дечији 
инструменти, Орфови 
инструменти),драмски текстови, 
интернет 

Активности ученика: запажају, 
уочавају, усвајају, препознају, 
разликују, обнављају, систематизују,   
објашњавају, певају, играју, слушају 
песме, опонашају, глуме, сликају, 
цртају… 

Активности наставника:Организује и 
планира рад. Прати напредак ученика. 

-Да ученици открију нове ликовне 
доживљаје;    
– Да ученици остваре своје идеје 
кроз ликовни израз;   
 – Да ученици стекну искуства у 
оплемењивању животног и радног 
простора и да их примене;                                                     
– Да се код ученика развија 
креативност и стваралаштво. 

1. Компетенција за 
целоживотно учење;  
2. Комуникација;  
3. Рад с подацима и 
информацијама;  
4. Дигитална 
компетенција; 
 5. Решавање 
проблема;  
6. Сарадња; 
7. Одговорно учешће 
у демократском 
друштву; 
 8. Одговоран однос 
према здрављу;  
9. Одговоран однос 
према околини;  
10. Естетичка 
компетенција;  
11. Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву. 2. Мала позорница 

 
-Одабир драмских текстова, рецитација и 
подела улога  

-Да ученици стекну љубав и 
заинтересованост за сценске 
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– Увежбавање сценског извођења     -
Драматизација и извођење представе 

Усклађује рад са индивидуалним 
способностима ученика. Припрема 
наставне материјале..Користи 
информационе технологије. 
Објашњава, посматра, анализира, 
бележи, мотивише, охрабрује, и 
усмерава рад ученика. Смишља 
кореографије и врши одабир 
драмских текстова… 
 

наступе и глуму;                                         
.-Да ученици буду креативни и 
маштовити.                                             
-Да ученици изражајно рецитују и 
глуме драмске текстове. 

3.Покрети уз 
музику 
 

-Импровизација покрета уз музику 
-Учење плесних корака 
- Учење кореографија уз музику, увежбавање 
и сценско извођење - ритмике 

-Да се ученици ангажују у 
музичким активностима и да 
покажу интересовање за музику, 
плес и покрет;                                 -Да 
се код ученика развије осећај за 
ритам. 
 

 

 
 

 


