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УВОД 

Основно образовање и васпитање остварује се на основу школског програма. 

Полазне основе за израду школског програма су: 

 

• Закон о основама система образовања  и васпитања (Сл.гласник РС бр. 88/2017  и 27/2018) 

• Закон  о основном образовању и васпитању (Сл.гласник РС бр. 55/2013 и 101/2017) 

• Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања, Службени гласник Републике 

Србије, Просветни гласник бр. 68/5, 27.05.2019  

 

Такође су полазне основе и сви важећи правилници који се односе на наставни план и програм у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања и правилници којима су прописани стандарди постигнућа за основно образовање. 

 

Приликом израде Школског програма користили су се и школски документи, а посебно Школски развојни план и резултати 

самовредновања за све области рада.  

Поред законске регулативе, полазну основу за конципирање школског програма чине  образовне потребе ученика, родитеља, школе и 

јединица локалне заједнице. 

 Образовни процес подржава и подстиче укупан развој детета. Ефикасна образовна пракса се прилагођава индивидуалним 

карактеристикама, потребама и интересовањима ученика: уважавају се особености когнитивног, социјалног и емоционалног развоја 

деце, њихове могућности и ограничења; уважава се различитост обима и врсте знања, вештина и искустава; особености стила учења, 

темпа развоја, темперамента; специфичности културног миљеа и друштвеног оквира у коме одрастају. Овако теоријски дефинисана, 

представља наш циљ и разрадили смо кораке ка том циљу у нашем Школском развојном плану за период од три године (2020/23). 

Богатство и разноврсност креираних ситуација учења и рада обезбеђује задовољавање дечијих потреба за сазнавањем, учешћем, 

сарадњом, као и испробавање у улогама мислиоца, решаваоца проблема, активних посматрача, слушалаца и учесника; планера и 

пријатеља, евалуатора. Подстичући повећано задовољство деце у школи, достићи ћемо и формирање позитивне слике о себи  и 

успостављање позитивних социјалних релација, што је такође један од циљева нашег Школског развојног плана (2020/23). 

Пратећи напредовање ученика током наставне године, анализирајући  успех на такмичењима, смотрама и манифестацијама задовољни 

смо постигнућима наших ученика. На нивоу оштине Земун и основних школа у њему, заузимамо 2. место.  

Анализирајући успех ученика на квалификационом испиту дошли смо до закључка да су оцене у складу са резултатима ученика на 

завршном испиту. Резултати на завршном испиту показују да је остварен средњи ниво образовних стандарда. Потребно је применити 

мере које се односе на област наставе и учења како би резултати на завршном испиту били бољи.  
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Анализирајући извештаје стручних органа, закључујемо да известан број ученика, и поред свих предузетих подстицајних мера и 

активности, отежано савладава наставне садржаје. Прошле школске године значајан допринос успеху ових ученика донео је 

корективни рад педагога школе, који ће се и даље наставити. Наредне школске године ће се, на нивоу стручних већа, у сарадњи са 

стручним активом  за развојно планирање,  осмишљавати подстицајније наставне методе и поступци,  примеренији  особеностима 

ученика. Принципи нндивидуализације и диференцијације наставног процеса  заступљени су у настави обавезних и изборних 

предмета, као и у организацији посебног дела школског програма. То је био ове школске године допринос наставника овом проблему. 

Даровитој деци омогућујемо  испољавање и развој  способности, надарености и талената укључивањем у додатни рад и подстицајне, 

креативне  активности на нивоу школе (Новогодишњи и пролећни базари, организација и реализација журки, секције Дечијих права и 

Форум театра итд.), едукативне радионице институција које подржавају образовање; презентовањем њихових продуката  у школи и 

локалној средини, промовисањем успеха постигнутим на такмичењима, смотрама и манифестацијама.  

Тимови који произилазе из процеса самоеваулације, који је у процесу успостављања у школи, као што су нпр: Тим за унапређивање 

квалитета наставног процеса, Тим  за етос, као и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе својим  пројектним активностима ће 

у наредној школској години радити на активностима које обезбеђују подстицајну средину за учење, подржавајући и подстичући 

свеукупни развој деце, и субјективно пријатно осећање приликом боравка у школи, у којој ће се дете свестрано развијати. 

Циљ нам је да изградимо школу по мери детета, у којој ће се стицати квалитетна знања, умења и животне вештине; школу која ће бити 

пријатељски амбијент за дете. 

На основу анализе података о  сарадњи са родитељима, садржаних у извештајима одељенских старешина, стручних сарадника, 

стручних органа и базичних наставничких тимова, можемо закључити да је партиципација родитеља  у животу и раду школе 

израженија него ранијих година. Доминантне улоге нису само информативна и саветодавна – родитељи  постају иницијатори, креатори  

и реализатори  пројектних активности, а циљ нам је и даље да постану и инструктори, волонтери, промотери интереса школе у 

локалној заједници.  

Анкетирањем родитеља, стекли смо сазнања о  јаким и слабим странама  партнерства која ће се  уважити током израде програма рада 

за наредни период. Реализоваће се и уочене потребе родитеља  у области  међусобне сарадње, доступности и преношења информација, 

још већег партиципирања у школском животу. Тим за сарадњу са родитељима (Тим за етос) ће развити и  стратегије  превазилажења 

препрека за укључивање   родитеља у живот и рад школе, а као један од  приоритетних циљева одређено је сензибилисање  и 

оснаживање наставника за квалитетнију комуникацију са родитељима. 

Пратећи савремене образовне тенденције и уважавајући потребе  ученика и родитеља, школа ће понудити одређени број изборних 

предмета и секција по циклусима односно разредима. Родитељи  ученика ће се, уважавајући интересе и жеље своје деце, изјашњавати 

о њиховом похађању изборне наставе у сваком поједином разреду. 

По истим принципима  родитељи ученика првог и петог разреда опредељују се за један, од два обавезна изборна предмета: Грађанско 

васпитање, или Верску наставу, те тај предмет ученици изучавају у току  целог циклуса школовања са могућношћу да још једном у 

циклусу промене. 
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Савет родитеља даје сагласност на предлог стручних органа о извођењу екскурзија и наставе у природи за све разреде за наредну 

школску годину.Тако да и родитељи и деца унапред знају шта их  у току школске године чека што се тиче екскурзије и излета. 

Облици рада са родитељима су: четири обавезна  одељењска родитељска састанка, од којих је један радионичарског типа, спонтани 

разговори, циљани разговори, консултације, усмено и писмено информисање  о напредовању  деце, иницирање, израда и реализовање 

школских пројектних активности. Представници родитеља су укључени у рад Школског одбора, Савета родитеља, Стручног актива за 

развојно планирање. 

Сарадња школе са локалном заједницом, као и јединицом локалне самоуправе,  у узлазној је линији. Школа препознаје едукативни 

потенцијал локалне средине и неопходност садејства свих актера окружења који постају партнери у креирању образовног система. 

Познавање и уважавање локалних прилика, најефикаснија употреба јавних образовних извора и локалних ресурса омогућавају 

квалитетнији наставни процес. Истичемо добру и континуирану сарадњу са Центром за социјални рад Земуна, Домом здравља, 

Саветовалиштем за децу и омладину у Топличкој, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Центром за таленте у Земуну, 

Станицом милиције у Батајници, суседним школама у Батајници и Угриновцима итд. Тежимо да стручњаке различитог профила 

доведемо у нашу средину и имамо добити од њиховог знања. 

Активности школе су разноврсне и обимне, доминирају хуманитарни, рекреативни и комуникацијски садржаји,  у циљу побољшања 

квалитета живота појединца, породице и локалне заједнице. Уважавајући потребе и иницијативе   непосредног окружења, укључујемо 

се у акције и манифестације, прихватамо све облике квалитетне  едукације коју реализују образовне, културне, здравствене 

институције, невладине организације, као и партнерство у њиховим пројектима. Приликом креирања активности уважавају се 

заједничке вредности школе и окружења: успостављање вишег квалитета живота у локалној заједници, стварање подстицајног 

окружења, поштовање традиције, солидарност, уважавање различитости, ефикасност и одговорност свих учесника, као и задовољство 

корисника. Тако смо у школи формирали две групе продуженог боравка, имамо 4 предшколске групе које су организоване при 

Предшколској установи „Др Сима Милошевић“ из Земуна, која има своје истурено одељење код нас. Такође, излазећи у сусрет 

потребама локалне средине, у школи гостују и 2 одељења ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ из Земуна.  Сарадња са дефектологом у 

школи ће се наставити. 

Узајамност утицаја и уважавања потреба, као и избалансирана  моћ; партнерство, јавност и одговорност у раду, подстицање локалног 

активизма, промовисање заједничких пројектних активности, обезбеђују квалитетну  сарадњу свих актера образовног система. 
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ЦИЉЕВИ OБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Школским  програмом  обезбеђује  се  остваривање  наставних  планова и програма,  као и потреба ученика и родитеља, школе,  

локалне заједнице и јединице локалне самоуправе. 

Школски програм обухвата садржаје, принципе и активности усмерене ка остваривању циљева и задатака  образовања и 

васпитања. Њима се регулишу и усмеравају образовни и васпитни процеси, елементи личног и социјалног развоја ученика. 

Школски програм одређује професионалне обавезе  и кључне елементе за израду планова и програма стручних органа и  

индивидуалних планова и програма рада. 

Сем обавезног и изборног дела, школски програм садржи и  факултативни, који уравнотежено излази у сусрет разноврсним 

образовним и другим интересима и потребама ученика, у складу са могућностима  школе. 

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

Сврха програма образовања је: 

➢ Квалитетно образовање и васпитање које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 

здравствене, еколошке, и информатичке писмености, неопходне за живот у сложеном друштву. 

➢ Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и 

интересе, сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економском,  друштвеном и културном животу, и доприноси демократском, економском и културном 

развоју друштва. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА  

Циљеви и задаци програма образовања су: 

 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;   

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање 

нулте толеранције према насиљу;   

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;   

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности;   
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5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити 

животиња;   

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и 

образовној пракси;   

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;   

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним 

потребама и интересовањима;   

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и 

технологије;   

10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;   

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;   

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;   

13) развијање позитивних људских вредности;   

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву;   

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, развој толеранције и 

уважавање различитости;   

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање 

српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 

поштовање и очување националне и светске културне баштине;   

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са 

минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;   

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе 

засноване на знању. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Р. 

бр. 

А.  

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

7. 

нед 

7. 

год 

1. Српски језик и књижевност 4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 1 36 

4. Музичка култура 1 36 

5. Историја 2 72 

6. Геогафија 2 72 

7. Физика 2 72 

8.  Математика 4 144 

9. Биологија 2 72 

10. Хемија 2 72 

11. Техника и технологија 2 72 

12. Информатика и рачунарство 1 36 

13. Физичко и здравствено  васпитање 3 108 

 Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 

2.  Руски језик 2 72 

 В. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 36 1044 

2. Слободне активности 1 36 

3. Допунсака настав 1 36 

4. Додатна настава 1 36 
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ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија До 2 дана годишње 
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ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА, НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЊИХОВОГ 

ОСТВАРИВАЊА 
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НАСТАВИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ПОЈЕДИНАЧНО УКУПНО 

 

• Циљеви учења Српског језика и 

књижевности јесу да се ученик оспособи да 

правилно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама, 

у говору и писању; да кроз читање и 

тумачење књижевних дела развија 

читалачке компетенције које, уз књижевно 

знање, обухватају емоционално и 

фантазијско уживљавање, живо памћење, 

истраживачко посматрање; подстичу 

имагинацију и уметнички сензибилитет, 

КЊИЖЕВНОСТ 

ГРАМАТИКА 

ПРАВОПИС И ОРТОЕПИЈА 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

50 

144 

58 

6 

30 
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естетско доживљавање и критичко 

мишљење, морално просуђивање и 

асоцијативно повезивање; да се 

одговарајућим врстама читања 

оспособљава да усмерено приступа делу и 

приликом тумачења открива различите 

слојеве и значења; да стиче основна знања о 

месту, улози и значају језика и 

књижевности у култури, као и о медијској 

писмености; да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје 

предметних области. 

 

 

 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна  тема:  КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

– користи књижевне 

термине и појмове 

обрађиване у 

претходним разредима и 

повезује их са новим 

делима која чита; – 

истакне универзалне 

вредности књижевног 

дела и повеже их са 

сопственим искуством и 

околностима у којима 

живи; – чита са 

разумевањем различите 

• ЛИРИКА 1. Јован 

Дучић: Подне 2. Милан Ракић: 

Божур 3. Владислав Петковић 

Дис: Међу својима 4. Милутин 

Бојић: Плава гробница 5. 

Десанка Максимовић: Крвава 

бајка 6. Стеван Раичковић: 

После кише 7. Јован Јовановић 

Змај: Јутутунска јухахаха 8. 

Рабиндранат Тагоре: Папирни 

бродови 9. Вислава 

Шимборска: Облаци ЕПИКА 1. 

Народна бајка (једна по 

избору): Међедовић / 

• фронтални;  

• групни;  

• индивидуални 

рад;  

• рад у 

паровима; 

индивидуализ

иран 

 

 

 

 

 

 

• дијалошко-

монолошка;  

• -рад на тексту;  

• - илустративно-

демонстративна;  

• -практичан рад 

                                      

•  утврђивање; 

• обрада 

• понављање; 

• систематизација 

• вежбање;  

• провера знања  

• Читанка 

• Граматика 

• Радна 

свеска 

• Дигитални 

уџбеници 

• Пројектор 

и лап топ 

• табла 

Септембар-

јун 

2020/21. 
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врсте текстова и 

коментарише их, у 

складу са узрастом; – 

разликује народну од 

ауторске књижевности и 

одлике књижевних 

родова и основних 

књижевних врста; – 

разликује основне 

одлике стиха и строфе – 

укрштену, обгрљену и 

парну риму; слободни и 

везани стих; рефрен; – 

тумачи мотиве (према 

њиховом садејству или 

контрастивности) и 

песничке слике у 

одабраном лирском 

тексту; – локализује 

књижевна дела из 

обавезног школског 

програма; – разликује 

етапе драмске радње; – 

разликује аутора 

књижевноуметничког 

текста од наратора, 

драмског лица или 

лирског субјекта; – 

разликује облике 

казивања (форме 

приповедања); – 

идентификује језичко-

стилска изражајна 

Чудотворни прстен / Златоруни 

ован 2. Стефан Митров 

Љубиша: Кањош Мацедоновић 

(одломак) 3. Радоје Домановић: 

Вођа (одломак) 4. Петар Кочић: 

Кроз мећаву 5. Иво Андрић: 

Јелена, жена које нема 

(одломак) 6. Данило Киш: 

Прича о печуркама / Еолска 

харфа 7. Алфонс Доде: 

Последњи час / Владимир 

Набоков: Лош дан 8. Дневник 

Ане Франк (одломак) 9. 

Ефраим Кишон: Код куће је 

најгоре (једна прича по избору) 

10.  Афоризми (Душан Радовић 

и други) ДРАМА 1. Бранислав 

Нушић: Власт (одломак) 2. 

Вида Огњеновић: Кањош 

Мацедоновић (одломак о 

сусрету Кањоша и Фурлана) 

• НАУЧНОПОПУЛАРНИ 

ТЕКСТОВИ 

Обавезна дела 1. Михајло 

Пупин: Са пашњака до 

научењака (одломак) 2. Јелена 

Димитријевић: Седам мора и 

три океана (одломак) / Милош 

Црњански: Наша небеса („Крф, 

плава гробница” – одломак) 

Једно дело по избору 1. Јован 

Цвијић: Охридско језеро 

(одломак) / Пеђа 
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средства и разуме 

њихову функцију; – 

анализира идејни слој 

књижевног дела 

служећи се аргументима 

из текста; – уочи 

разлике у 

карактеризацији ликова 

према особинама: 

физичким, говорним, 

психолошким, 

друштвеним и етичким; 

– разликује 

хумористички од 

ироничног и сатиричног 

тона књижевног дела; – 

критички промишља о 

смислу књижевног 

текста и аргументовано 

образложи свој став; – 

доведе у везу значење 

пословица и изрека са 

идејним слојем текста; 

 

– препозна националне 

вредности и негује 

културноисторијску 

баштину; – размотри 

аспекте родне 

равноправности у вези 

са ликовима књижевно-

уметничких текстова; – 

препоручи књижевно 

Милосављевић: Потера за 

пејзажима 2. Светлана Велмар 

Јанковић: Српски Београд 

деспота Стефана (Капија 

Балкана) 3. Уметнички и 

научнопопуларни текстови о 

природним лепотама и 

културноисторијским 

споменицима завичаја 4. Избор 

из енциклопедија и часописа за 

децу 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 1. Епске 

народне песме покосовског 

тематског круга (Смрт војводе 

Пријезде, Диоба Јакшића и 

песма по избору) 2. Епске 

народне песме о хајдуцима и 

ускоцима (Мали Радојица, 

Стари Вујадин, Старина Новак 

и кнез Богосав; Иво Сенковић и 

ага од Рибника, Ропство 

Јанковић Стојана) 3. Свети Сава 

у књижевности: – одломак из 

Житија Светог Симеона (o 

опроштају оца од сина);  – 

избор из народних прича и 

предања (на пример Свети Сава 

и ђаво, легенде о Светом Сави);  

– избор из ауторске поезије о 

Св. Сави (на пример Матија 

Бећковић: Прича о Светом 

Сави) 4. Мирослав Антић: 

Плави чуперак и Шашава књига 
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дело уз кратко 

образложење; – упореди 

књижевно и филмско 

дело настало по истом 

предлошку, позоришну 

представу и драмски 

текст; 

  

(избор) 5. Антоан де Сент 

Егзипери: Мали Принц; Момо 

Капор: Мали Принц 6. Јован 

Стерија Поповић: Покондирена 

тиква 7. Душан Ковачевић: 

Свемирски змај 8. Дејан 

Алексић: Ципела на крају света 

/ Игор Коларов: Дванаесто море 

 

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

(бирати 3 дела) 1. Милорад 

Павић: Руски хрт (одломак) 2. 

Тургењев: Шума и степа 3. Антон 

Павлович Чехов: Чиновникова 

смрт 4. Јанко Веселиновић: 

Хајдук Станко (одломак из првог 

дела романа) 5.  Гордана 

Малетић: Катарке Београда 

(прича Зебња и друге) 6. Урош 

Петровић: Загонетне приче 7. 

Александар Манић: У свитање 

света 8. Јасминка Петровић: Лето 

кад сам научила да летим 9. 

Градимир Стојковић: Хајдук у 

Београду 10. Корнелија Функе: 

Срце од мастила 11. Душица 

Лукић: Земља је у квару (избор) 

12. Гордана Брајовић: из збирке 

песама Индија, Индија (Пролази 

слон пун мириса, Пролази слон 

пун Хималаја) 13. Душан Поп 

Ђурђев: Лет лионског Икара 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И 
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ПОЈМОВИ Опкорачење. Рефрен. 

Цезура. Везани и слободни стих. 

ауторске лирске песме: 

рефлексивна и сатирична песма. 

Језичко-стилска изражајна 

средства: метафора, алегорија, 

градација, словенска антитеза, 

фигуре понављања (асонанца и 

алитерација). Функција мотива у 

композицији лирске песме. Песма 

у прози. Фабула и сиже. Статички 

и динамички мотиви. 

Композиција. Епизода. Идејни 

слој књижевног текста. Хумор, 

иронија и сатира. Врсте 

карактеризације књижевног лика. 

Унутрашњи монолог. 

Хронолошко и ретроспективно 

приповедање. Дневник. Путопис. 

Аутобиографија. Легендарна 

прича. Предања о постанку бића, 

места и ствари. Афоризам. 

Пословице, изреке; питалице; 

загонетке. Драмска радња; етапе 

драмске радње: увод, заплет, 

врхунац, перипетија, расплет. 

Драмска ситуација. Драма у ужем 

смислу 

 

Наставна  тема: ГРАМАТИКА 
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– разликује глаголске 

начине и неличне 

глаголске облике и 

употреби их у складу са 

нормом; – одреди врсте 

непроменљивих речи у 

типичним случајевима; 

– уочи делове именичке 

синтагме; – разликује 

граматички и логички 

субјекат; – разликује 

сложени глаголски 

предикат од зависне 

реченице са везником 

да; – препозна врсте 

напоредних односа међу 

реченичним члановима 

и независним 

реченицама; – 

идентификује врсте 

зависних реченица; 

 – искаже реченични 

члан речју, предлошко-

падежном 

конструкцијом, 

синтагмом и реченицом; 

– примени основна 

правила конгруенције у 

реченици; –  

Грађење и основна значења 

глаголских облика: футур II, 

императив, потенцијал; трпни 

гл. придев, гл. прилог садашњи 

и гл. прилог прошли. Подела 

глаголских облика на просте и 

сложене и на личне (времена и 

начини) и неличне. 

Непроменљиве врсте речи: 

везници, речце, узвици. Појам 

синтагме (главни члан и 

зависни чланови); врсте 

синтагми: именичке, 

придевске, прилошке и 

глаголске. Атрибут у оквиру 

синтагме. Логички субјекат. 

Сложени глаголски предикат. 

Напоредни односи међу 

реченичним члановима – 

саставни, раставни и супротни. 

Појам комуникативне и 

предикатске реченице. 

Независне предикатске 

реченице ‒ напоредни односи 

међу независним реченицама 

(саставни, раставни, супротни). 

Зависне предикатске реченице 

(изричне, односне, месне, 

временске, узрочне, условне, 

допусне, намерне, последичне 

и поредбене). Реченични 

чланови исказани речју, 

предлошко-падежном 

• фронтални;  

• групни;  

• индивидуални 

рад;  

• рад у 

паровима; 

индивидуализ

иран 

 

• дијалошко-

монолошка;  

• -рад на тексту;  

• - илустративно-

демонстративна;  

• -практичан рад 

• утврђивање; 

• обрада 

• понављање; 

• систематизација 

• вежбање;  

• провера знања 

 

•  Читанка 

• Граматика 

• Радна 

свеска 

• Дигитални 

уџбеници 

• Пројектор 

и лап топ 

• табла 
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конструкцијом, синтагмом и 

реченицом. Конгруенција – 

основни појмови. 

Наставна  тема:  ПРАВОПИС И ОРТОЕПИЈА 

доследно примени 

правописну норму; 

 – разликује дугосилазни и 

дугоузлазни акценат; 

• Правописна решења у вези 

са обрађеним глаголским 

облицима. Интерпункција 

у вези са зависним 

реченицама (запета, тачка 

и запета). Писање 

скраћеница, правописних 

знакова. 

• Дугоузлазни и 

дугосилазни акценат. 

• фронтални;  

• групни;  

• индивидуални 

рад;  

• рад у 

паровима; 

индивидуализ

иран 

 

• дијалошко-

монолошка;  

• -рад на тексту;  

• - илустративно-

демонстративна;  

• -практичан рад 

• утврђивање; 

• обрада 

• понављање; 

• систематизација 

• вежбање;  

• провера знања  

• Читанка 

• Граматика 

• Радна 

свеска 

• Дигитални 

уџбеници 

• Пројектор 

и лап топ 

• табла 

 

Наставна  тема:  ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

– говори на задату тему 

поштујући књижевнојезичку 

норму; – разликује 

књижевноуметнички од 

публицистичког 

функционалног стила; – 

састави кохерентан писани 

текст у складу са задатом 

темом наративног и 

дескриптивног типа; – 

напише једноставнији 

аргументативни текст 

позивајући се на чињенице; 

– користи технички и 

сугестивни опис у 

изражавању; – препозна 

Књижевни и остали типови 

текстова у функцији 

унапређивања језичке културе. 

Књижевноуметнички и 

публицистички текстови. 

Усмени и писмени састави 

према унапред задатим 

смерницама (ограничен број 

речи; задата лексика; одређени 

граматички модели и сл.). 

Текст заснован на 

аргументима. Технички и 

сугестивни опис. Репортажа. 

Цитати и фусноте из 

различитих књижевних и 

неуметничких текстова. 

• фронтални;  

• групни;  

• индивидуални 

рад;  

• рад у 

паровима; 

индивидуализ

иран 

 

• дијалошко-

монолошка;  

• -рад на тексту;  

• - илустративно-

демонстративна;  

• -практичан рад 

• утврђивање; 

• обрада 

• понављање; 

• систематизација 

• вежбање;  

• провера знања  

• Читанка 

• Граматика 

• Радна 

свеска 

• Дигитални 

уџбеници 

• Пројектор 

и лап топ 

• табла 
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цитат и фусноте и разуме 

њихову улогу; – пронађе 

потребне информације у 

нелинеарном тексту; – 

напише електронску (имејл, 

SMS) поруку поштујући 

нормативна правила; – 

примени различите 

стратегије читања 

(информативно, 

доживљајно, истраживачко 

и др.); – састави текст 

репортажног типа 

(искуствени или 

фикционални); – правилно 

употреби фразеологизме и 

устаљене изразе који се 

јављају у литерарним и 

медијским текстовима 

намењеним младима. 

Нелинеарни текстови: табеле, 

легенде, графикони, мапе ума 

и друго. Говорне вежбе: 

интерпретативно-уметничке 

(изражајно читање, 

рецитовање); вежба 

аргументовања (дебатни 

разговор). Правописне вежбе: 

диктат, исправљање 

правописних грешака у тексту; 

запета у зависносложеним 

реченицама; глаголски облици; 

електронске поруке. Језичке 

вежбе: допуњавање текста 

различитим облицима 

променљивих речи; 

допуњавање текста 

непроменљивим речима; 

обележавање комуникативне 

реченице у тексту; исказивање 

реченичног члана на више 

начина (реч, синтагма, 

предлошко-падежна 

конструкција, реченица); 

фразеологизми (разумевање и 

употреба) и друге. Писмене 

вежбе и домаћи задаци и 

њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 Програм наставе и учења Српског језика и књижевности чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручена дистрибуција часова 

по предметним областима је следећа: Књижевност – 54 часа, Језик – 52 часа и Језичка култура – 38 часова. Укупан фонд часова, на годишњем нивоу, износи 144 

часа. Све три области програма наставе и учења се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. Програм наставе и 

учења Српског језика и књижевности заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних 

знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз све три предметне области овог предмета: 

• ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

• OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

• ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ  

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 
ОБРАДА ОСТАЛИ 

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. 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 20 8 12 

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 18 7 11 

3. ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 45 19 26 

4. МНОГОУГАО 22 7 15 

5. КРУГ 18 7 11 

6. ОБРАДА ПОДАТАКА 5 2 3 

А ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ РАЗРЕДА 4 - 4 

Б ПРИПРЕМА, ИЗРАДА И ИСПРАВКА ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА 12 - 12 

 УКУПНО 
144 50 94 

 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ 
АКТИВНОСТ

И 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: Реални бројеви 
• Квадрат рационалног 

броја. 

• Решавање једначине x² = a, 

a > 0; постојање 

ирационалних бројева (на 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

• израчуна степен реалног 

броја и квадратни корен 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Вербална 

• Демонстративно-

илустративна 

• Метода практичних 

радова 

• Посматрањ

е 

• Описивање 
• Процењивањ

е 

• Груписање 

• Уџбеник 

• Електронски  

уџбеник 

• Збирка 

• Лењир 

IX-

VI 
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пример решења 

једначине x2 = 2). 

• Реални бројеви и бројевна 

права. 

• Квадратни корен, 

једнакост . 

• Децимални запис реалног 

броја; приближна вредност 

реалног броја; апсолутна 

грешка. Основна својства 

операција с реалним 

бројевима. 

• Функција директне 

пропорционалности y = kx, 

k ∈ R\{0}. 

• Продужена пропорција. 

потпуног квадрата и примени 

одговарајућа својства 

операција; 

• одреди бројевну вредност 

једноставнијег израза са 

реалним бројевима; 

• на основу реалног проблема 

састави и израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза са реалним бројевима; 

• одреди приближну вредност 

реалног броја и процени 

апсолутну грешку; 

• нацрта график функције y = 

kx, k ∈R\{0}; 

• примени продужену 

пропорцију у реалним 

ситуацијама; 

 

• Истраживачка • Праћење 

• Бележење 

• Сакупљање 

• Увиђање 

• Анализа 

• Синтеза 

 

 

• Образовни 

софтвери 

Наставна област: Питагорина теорема 
• Питагорина теорема 

(директна и обратна). 

Важније примене 

Питагорине теореме. 

• Конструкције тачака на 

бројевној правој које 

одговарају 

бројевима , итд. 

• Растојање између две тачке 

у координатном систему. 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да  примени 

Питагорину теорему у 

рачунским и конструктивним 

задацима; 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Вербална 

• Демонстративно-

илустративна 

• Метода практичних 

радова 

• Истраживачка 

• Посматрање 

• Описивање 

• Процењива

ње 

• Груписање 

• Праћење 

• Бележење 

• Сакупљање 

• Цртање  

Уџбеник 

Електронски  

уџбеник 

Збирка 

Шестар 

Лењир 

Образовни 

софтвери 

IX-

VI 

Наставна област: Цели алгебарски изрази 
Први део 

• Степен чији је изложилац 

природан број; степен 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

• Вербална 

• Демонстративно-

илустративна 

• Посматрањ

е 

• Описивање 

Уџбеник 

Електронски  

уџбеник 

IX-

VI 
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декадне јединице чији је 

изложилац цео број; 

операције са степенима; 

степен производа, 

количника и степена. 

 

Други део 

• Алгебарски изрази. 

Полиноми и операције 

(мономи, сређени облик, 

трансформације збира, 

разлике и производа 

полинома у сређени облик 

полинома). Квадрат 

бинома и разлика квадрата. 

• Растављање полинома на 

чиниоце коришћењем 

дистрибутивног закона, 

формуле за квадрат бинома 

и разлику квадрата. 

Примене. 

• трансформише збир, разлику 

и производ полинома; 

• примени формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома; 

• растави полином на чиниоце 

(користећи дистрибутивни 

закон и формуле за квадрат 

бинома и разлику квадрата); 

• примени трансформације 

полинома на решавање 

једначина; 

• Рад у пару • Метода практичних 

радова 

• Истраживачка 

• Процењивањ

е 

• Груписање 

• Праћење 

• Бележење 

• Сакупљање 

• Увиђање 

• Анализа 

• Синтеза 

 

Збирка 

Лењир 

Образовни 

софтвери 

Наставна област: Многоугао 
• Појам многоугла. Врсте 

многоуглова. 

• Збир углова многоугла. 

Број дијагонала многоугла. 

Правилни многоуглови 

(појам, својства, 

конструкције). Обим и 

површина многоугла. 

• Тежишна дуж троугла. 

Ортоцентар и тежиште 

троугла. 

• Сложеније примене 

ставова подударности. 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

• примени својства страница, 

углова и дијагонала 

многоугла; 

• израчуна површину 

многоугла користећи обрасце 

или разложиву једнакост; 

• конструише ортоцентар и 

тежиште троугла; 

• примени ставове 

подударности при 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Вербално- 

Текстуална 

• Демонстративно-

илустративна 

• Метода практичних 

радова 

• Истраживачка 

• Посматрање 

• Описивање 

• Процењивањ

е 

• Груписање 

• Праћење 

• Бележење 

• Цртање 

Уџбеник 

Електронски  

уџбеник 

Збирка 

• Шестар 

• Лењир 

• Угломер 

• Образовни 

софтвери  

IX-

VI 
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доказивању једноставнијих 

тврђења и у конструктивним 

задацима; 

Наставна област: Круг 
• Централни и периферијски 

угао у кругу. 

• Обим круга, број π. 

Дужина кружног лука. 

• Површина круга, кружног 

исечка и кружног прстена. 

• Ротација. 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

• примени својства 

централног и 

периферијског угла у 

кругу; 

• израчуна обим и површину 

круга и његових делова; 

• преслика дати 

геометријски објекат 

ротацијом; 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Вербално- 

Текстуална 

• Демонстративно-

илустративна 

• Метода практичних 

радова 

• Истраживачка  

• Посматрање 

• Описивање 
• Процењивање 

• Груписање 

• Праћење 

• Бележење 

• Цртање  

Уџбеник 

Електронски  

уџбеник 

Збирка 

• Шестар 

• Лењир 

• Угломер 

• Образовни 

софтвери 

IX-VI 

 

Наставна област: Обрада података 
• Средња вредност, 

 медијана и мод 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да 

одређује средњу вредност, 

медијану и мод. 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Вербално- 

Текстуална 

• Демонстративно-

илустративна 

• Метода практичних 

радова 

• Истраживачка 

• Пројектни задатак • Уџбеник 

• Електронски  

уџбеник 

• Збирка 

• Лењир 

• Образовни 

софтвери 

IX-VI 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености 

исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад 

у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ПОЈЕДИНАЧНО УКУПНО 

 

Циљ наставе и учења страног језика је да се 

ученик усвајањем функционалних знања о 

језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи 

за основну писмену и усмену комуникацију 

и стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 

1. Породица и уже друштвено окружење 

(пријатељи, комшије, наставници итд.)    

2. Наука и истраживања 

3. Медији, масмедији, интернет и 

друштвене мреже  

4. Здравље, хигијена, превентива 

болести, лечење  

5. Историја, временско искуство и 

доживљај времена (прошлост – 

садашњост – будућност) 

6. Клима и временске прилике 

7. Емоције, љубав, партнерски и други 

међуљудски односи 

 

2 

72 

11 

11 

13 

13 

13 

9 

 

 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна  тема:  1.Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.)    

По завршетку теме Изразе и речи који се Фронтални, Аудиовизуелна, Ученици Лаптоп; септембар 
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ученици ће бити у 

стању да: 

- разумеју 

једноставније 

текстове у којима се 

описују радње и 

ситуације у 

садашњости;  

- размене 

појединачне 

информације и/или 

неколико 

информација у низу 

које се односе на 

радње у 

садашњости; 

- разумеју 

једноставније 

текстове који се 

односе на опис 

радњи, стања и 

збивања; 

- опишу и упореде 

радње, стања и 

збивања користећи 

једноставнија 

језичка средства; 

- опишу радње 

односе на тему; језичке 

структуре - Rupert 

doesn’t normally go to 

school on Saturdays. He 

usually plays football. He 

isn’t playing football 

today. He’s going to 

school with all his 

friends. What do you 

usually do at this time? 

What are you doing 

today? I think fundraising 

is a great idea because we 

all want to help our 

friends in Kenya. What 

does Ethan want to do 

when he’s older? He 

wants to… (Present 

Simple за изражавање 

сталних радњи + state 

verbs, Present Continuous 

за изражавање 

тренутних радњи) John 

is using his father’s 

computer while his own 

computer is broken. Her 

bus arrives at 8:15 

tomorrow morning. 

индивиду-

ални, у пару, 

групни. 

вербална, 

демонстративна, 

текстуална, 

илустративна, 

дијалошка, 

хеуристичка,  

симулација 

активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују 

значења 

израза и речи, 

као и 

форму и 

значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе 

слушања, 

читања, 

говора и 

писања; 

глуме, 

симулирају, 

раде пројекте. 

Наставник 

мотивише 

ученике за 

рад; подстиче 

сарадњу и 

самостал-ност 

у раду, креа-

уџбенички 

комплет; ЦД 

плејер; 

пројектор; 

постери; 

флеш 

картице; 

паметна 

табла; 
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користећи неколико 

везаних исказа; 

- разумеју 

једноставније исказе 

којима се тражи 

мишљење и реагују 

на њих;  

- изражавају 

мишљење, 

слагање/неслагање и 

дају кратко 

образложење; 

- разумеју 

једноставније исказе 

који се односе на 

одлуке, обећања, 

планове, намере и 

предвиђања и 

реагују на њих;  

- размене 

једноставније исказе 

у вези са обећањима, 

одлукама, 

плановима, 

намерама и 

предвиђањима;  

- саопште шта 

он/она или неко 

(Present Continuous за 

описивање привремених 

радњи, Present Simple за 

изражавање 

будућности, подаци из 

реда вожње) What are 

you going to do for your 

work experience? I’m 

going to work in a 

newspaper office. Are 

you going to get the bus? 

Yes. I’ll come with you. I 

think it will be good fun. 

(Will, Going to за 

изражавање планова, 

намера и предвиђања); 

текстове и дијалоге који 

се односе на тему и 

интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре 

и пишу). 

тивно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира 

рад и 

напредовање 

ученика. 
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други планира, 

намерава, предвиђа;  

- разумеју 

једноставније 

предлоге и позиве на 

заједничке 

активности и 

одговоре на њих уз 

одговарајуће 

образложење; 

- упуте предлоге и 

позиве на заједничке 

активности 

користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникационе 

моделе; 

- затраже и пруже 

додатне 

информације у вези 

са предлозима и 

позивима на 

заједничке 

активности; 

- разумеју сличности 

и разлике у 

школским и 
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ваншколским 

активностима у ВБ и 

код нас. 

Наставна  тема: 2. Наука и истраживања 

- препознају и 

именују појмове 

који се односе на 

тему; 

- разумеју 

једноставније 

текстове у којима се 

описују догађаји, 

способности и 

обавезе у 

прошлости; 

- размене 

појединачне 

информације и/или 

неколико 

информација у низу 

о догађајима, 

способностима и 

обавезама у 

прошлости;  

- опишу у неколико 

краћих, везаних 

исказа догађај из 

Изразе и речи који се 

односе на тему; језичке 

структуре - One day, 

they were walking along 

the path when they saw 

something in the ice. 

They stopped and looked 

at it. They were looking 

at a man from the Stone 

Age. He was about 1.6 

meters tall, had blue eyes 

and long dark hair. He 

was carrying some 

wooden tools. He was 

wearing a waterproof 

cloak and leather boots. I 

used to wear cotton tops, 

but now I wear wоollen 

jumpers because… (Past 

Simple, Past Continuous, 

used to) What a great 

match! What a silly 

mistake! What wonderful 

Фронтални; 

индивидуални; 

групни; 

тимски; 

комбиновани; 

рад у пару 

Аудиовизуелна, 

вербална, 

демонстративна, 

текстуална, 

илустративна, 

дијалошка, 

хеуристичка,  

симулација. 

Ученици 

активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују 

значења 

израза и речи, 

као и 

форму и 

значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе 

слушања, 

читања, 

говора и 

писања; 

симулирају, 

раде пројекте. 

Наставник 

мотивише 

 Лаптоп; 

уџбенички 

комплет; ЦД 

плејер; 

пројектор; 

постери; 

флеш 

картице; 

паметна 

табла; 

Септембар 

- октобар 
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прошлости; 

- опишу неки 

историјски догађај, 

историјску личност 

и слично; 

- размене 

једноставније 

информације личне 

природе; 

- у неколико везаних 

исказа саопште 

информације о себи 

и другима; 

- разумеју 

једноставније 

текстове који се 

односе на опис 

особа, биљака, 

животиња, 

предмета, места, 

појава, радњи, стања 

и збивања; 

- опишу и упореде 

жива бића, 

предмете, места, 

појаве, радње, стања 

и збивања користећи 

једноставнија 

weather! (узвици) Lily 

could go swimming 

because she didn’t have 

to revise for her test. I 

couldn’t answer all the 

questions. I had to study 

in the car. Excuse me. A: 

Can I try these trousers 

on, please? B: Yes. A: 

Thanks. B: How are they? 

A: They aren’t big 

enough. They’re too 

small. B: Do they fit you 

OK? (Could, Had to; too 

и enough); текстове и 

дијалоге који се односе 

на тему и 

интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре 

и пишу). 

ученике за 

рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност 

у раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира 

рад и 

напредовање 

ученика. 
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језичка средства; 

- разумеју 

уобичајене молбе и 

захтеве и реагују на 

њих; 

- упуте уобичајене 

молбе и захтеве; 

- разумеју 

једноставније исказе 

који се односе на 

дозволе и реагују на 

њих; 

- размене 

једноставније 

информације које се 

односе на дозволе. 

Наставна  тема:  3.Медији, масмедији, интернет и друштвене мреже 

- препознају и именују 

појмове који се односе 

на тему;- разумеју 

једноставније текстове у 

којима се описују 

искуства и догађаји у 

прошлости;- размене 

појединачне 

информације и/или 

неколико информација 

Изразе и речи који се 

односе на тему; језичке 

структуре - One day, 

they were walking along 

the path when they saw 

something in the ice. 

They stopped and looked 

at it. They were looking 

at a man from the Stone 

Age. He was about 1.6 

Фронтални; 

индивидуални; 

групни; 

тимски; 

комбиновани; 

рад у пару 

Аудиовизуелна, 

вербална, 

демонстративна, 

текстуална, 

илустративна, 

дијалошка, 

хеуристичка,  

симулација. 

Ученици 

активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују 

значења 

израза и речи, 

као и 

Лаптоп; 

уџбенички 

комплет; ЦД 

плејер; 

пројектор; 

постери; 

флеш 

картице; 

паметна 

табла; 

Октобар - 

новембар 
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у низу о искуствима и 

догађајима у 

прошлости;- опишу у 

неколико краћих, 

везаних исказа искуства 

и догађаје из 

прошлости; - разумеју 

једноставније текстове 

који се односе на опис 

особа, предмета, места, 

појава, радњи, стања и 

збивања;- опишу и 

упореде жива бића, 

предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања 

користећи једноставнија 

језичка средства;- 

захвале и извине се 

користећи мање 

сложена језичка 

средства;- разумеју и 

примењују правила 

учтиве комуникације са 

одраслима;- уоче 

сличности и разлике у 

навикама читања 

младих у ВБ и код нас. 

meters tall, had blue eyes 

and long dark hair. He 

was carrying some 

wooden tools. He was 

wearing a waterproof 

cloak and leather boots. I 

used to wear cotton tops, 

but now I wear wоollen 

jumpers because… (Past 

Simple, Past Continuous, 

used to) What a great 

match! What a silly 

mistake! What wonderful 

weather! (узвици) Lily 

could go swimming 

because she didn’t have 

to revise for her test. I 

couldn’t answer all the 

questions. I had to study 

in the car. Excuse me. A: 

Can I try these trousers 

on, please? B: Yes. A: 

Thanks. B: How are they? 

A: They aren’t big 

enough. They’re too 

small. B: Do they fit you 

OK? (Could, Had to; too 

и enough); текстове и 

форму и 

значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе 

слушања, 

читања, 

говора и 

писања; 

симулирају, 

раде пројекте. 

Наставник 

мотивише 

ученике за 

рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност 

у раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира 

рад и 

напредовање 

ученика. 
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- The first written test 

дијалоге који се односе 

на тему и 

интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре 

и пишу). 

Наставна  тема:  4.Здравље, хигијена, превентива болести, лечење 

- препознају и именују 

појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе 

на опис особа, 

предмета, места и 

појава; 

- опишу и упореде жива 

бића, предмете, места и 

појаве користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

- разумеју једноставније 

предлоге и савете и 

одговоре на њих; 

- упуте предлоге и 

савете користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

- затраже и пруже 

Изразе и речи који се 

односе на тему; језичке 

структуре – Young 

people who don’t look 

after their bodies will 

have problems. Shoes that 

don’t fit properly are bad 

for your feet. Junk food is 

food which is not good 

for you. (Relative 

clauses) Don’t spend all 

your time in front of the 

TV. Walk instead of 

taking the bus. Somebody 

might steal the bag which 

you’ve left on your seat. 

You shouldn’t put things 

on the stairs. You might 

trip over them. You 

should wear a helmet 

when you ride a bike. 

Фронтални; 

индивидуални; 

групни; 

тимски; 

комбиновани; 

рад у пару 

Аудиовизуелна, 

вербална, 

демонстративна, 

текстуална, 

илустративна, 

дијалошка, 

хеуристичка,  

симулација. 

Ученици 

активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују 

значења 

израза и речи, 

као и 

форму и 

значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе 

слушања, 

читања, 

говора и 

писања; 

симулирају, 

раде пројекте. 

Лаптоп; 

уџбенички 

комплет; ЦД 

плејер; 

пројектор; 

постери; 

флеш 

картице; 

паметна 

табла; 
Новембар-

децембар 
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додатне информације у 

вези са предлозима и 

саветима; 

- разумеју и изразе 

претпоставке; 

- разумеју једноставније 

исказе који се односе на 

количину; 

- размене информације 

у вези са количином; 

- разумеју уобичајене 

изразе у вези са жељама 

и осећањима и реагују 

на њих; 

- изразе жеље и осећања 

једноставнијим 

језичким средствима; 

- разумеју исказе којима 

се изражава слагање 

или неслагање и реагују 

на њих; 

- изразе слагање и 

неслагање 

једноставнијим 

језичким средствима; 

- опишу популарне 

спортове у ВБ. 

You might fall off. It’s 

swallen/itchy/sore... You 

should… (Императив; 

модални глаголи might 

и should за изражавање 

претпоставки и савета) 

The children smiled and 

played together happily. 

My cousin did very well 

in his swimming 

competition – he came 

first. gently, beautifully, 

happily, fast, hard, well 

(прилози за начин) I’m 

really tired. So am I. I 

can’t go. Neither can I. 

(so, neither за 

изражавање слагања и 

неслагања); текстове и 

дијалоге који се односе 

на тему и 

интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре 

и пишу). 

Наставник 

мотивише 

ученике за 

рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност 

у раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира 

рад и 

напредовање 

ученика. 
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Наставна  тема:  5.Историја, временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност) 

- препознају и именују 

појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставније 

текстове у којима се 

описују догађаји и 

радње у садашњости и 

прошлости;  

- размене појединачне 

информације и/или 

неколико информација 

у низу о догађајима и 

радњама у садашњости 

и прошлости; 

- опишу догађаје и 

радње у садашњости и 

прошлости користећи 

неколико везаних 

исказа; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе 

на опис особа и појава; 

- опишу жива бића и 

појаве користећи 

једноставнија језичка 

Изразе и речи који се 

односе на тему; језичке 

структуре – The armies 

started fighting early in 

the morning. He couldn’t 

imagine trowing it away. 

Sir Bedivere promised to 

do it. He decided to keep 

it. (verb + -ing or 

infinitive); There are two 

people looking at our 

house. I can see him 

opening the window. I 

can hear someone coming 

to the front door. 

(Конструкције verb+-

ing; There’s 

someone/something+-ing, 

can see/hear someone 

/something+-ing) We had 

a very boring holiday. We 

were bored to death. 

(Придеви на –ed и –ing) 

You’re a real 

pessimist/realist/natural 

Фронтални; 

индивидуални; 

групни; 

тимски; 

комбиновани; 

рад у пару 

Аудиовизуелна, 

вербална, 

демонстративна, 

текстуална, 

илустративна, 

дијалошка, 

хеуристичка,  

симулација. 

Ученици 

активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују 

значења 

израза и речи, 

као и 

форму и 

значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе 

слушања, 

читања, 

говора и 

писања; 

симулирају, 

раде пројекте. 

Наставник 

мотивише 

ученике за 

рад; подстиче 

Лаптоп; 

уџбенички 

комплет; ЦД 

плејер; 

пројектор; 

постери; 

флеш 

картице; 

паметна 

табла; 

Децембар 

– јануар  
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средства; 

- разумеју молбе, 

наредбе и савете и 

реагују на њих; 

- изразе своје и пренесу 

туђе молбе, наредбе и 

савете; 

- разумеју и опишу 

легенде и историјске 

личности и догађаје 

везане за циљну 

културу. 

optimist. John hasn’t 

eaten all day. He must be 

hungry. Maria can’t be in 

the orchestra. She doesn’t 

play a musical 

instrument. Could you 

give me a lift to the town, 

please? Certainly. 

(Модални глагол could 

за изражавање учтивих 

молби) He asked me to 

give him a lift to the 

town. The teacher told us 

to stop talking. She 

suggested that I should 

sleep more. The doctor 

advised her to rest. She 

asked for an apple. 

(Индиректни говор - 

молбе, наредбе и 

савети); текстове и 

дијалоге који се односе 

на тему и 

интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре 

и пишу). 

сарадњу и 

самосталност 

у раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира 

рад и 

напредовање 

ученика. 

Наставна  тема: 6. Клима и временске прилике 
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- препознају и именују 

појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе 

на описивање радњи, 

стања и појава у 

садашњости, прошлости 

и будућности;  

- опишу у неколико 

везаних исказа стања и 

појаве у садашњости, 

прошлости и 

будућности;  

- разумеју уобичајене 

изразе који се односе на 

осећања; 

- изразе осећања 

једноставнијим 

језичким средствима;  

- разумеју и опишу 

основне одлике регија и 

животне услове у 

државама циљне 

културе. 

 

 

 

Изразе и речи који се 

односе на тему; језичке 

структуре -  Thousands 

of articles are written 

about climate change. 

The event will be 

watched by millions of 

people. The real professor 

has been kidnapped. They 

were arrested last night. 

Dogs were sent into the 

den. How do you feel? 

I’m really nervous. I’m 

starving. Oh, my legs feel 

like jelly. I’m in real 

trouble now. What shall I 

do? (Passive voice – 

different tenses); 

текстове и дијалоге који 

се односе на тему и 

интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре 

и пишу). 

Фронтални; 

индивидуални; 

групни; 

тимски; 

комбиновани; 

рад у пару 

Аудиовизуелна, 

вербална, 

демонстративна, 

текстуална, 

илустративна, 

дијалошка, 

хеуристичка,  

симулација. 

Ученици 

активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују 

значења 

израза и речи, 

као и 

форму и 

значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе 

слушања, 

читања, 

говора и 

писања; 

симулирају, 

раде пројекте. 

Наставник 

мотивише 

ученике за 

рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност 

у раду, 

Лаптоп; 

уџбенички 

комплет; ЦД 

плејер; 

пројектор; 

постери; 

флеш 

картице; 

паметна 

табла; 

Јануар – 

фебруар - 

март 
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- The second written test 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира 

рад и 

напредовање 

ученика. 

Наставна  тема:  7.Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи 

- препознају и именују 

појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставније 

исказе који се односе на 

одлуке, обећања, 

планове, намере и 

предвиђања и реагују на 

њих; 

- размене једноставније 

исказе у вези са 

обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; 

- разумеју једноставнија 

питања која се односе 

 
Фронтални; 

индивидуални; 

групни; 

тимски; 

комбиновани; 

рад у пару 

Аудиовизуелна, 

вербална, 

демонстративна, 

текстуална, 

илустративна, 

дијалошка, 

хеуристичка,  

симулација. 

Ученици 

активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују 

значења 

израза и речи, 

као и 

форму и 

значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе 

слушања, 

Лаптоп; 

уџбенички 

комплет; ЦД 

плејер; 

пројектор; 

постери; 

флеш 

картице; 

паметна 

табла; 

Април -

мај - јун 
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на оријентацију/положај 

предмета, бића и места 

у простору и правац 

кретања и одговоре на 

њих; 

- затраже и разумеју 

обавештења о положају 

предмета, бића и места 

у простору и правцу 

кретања; 

- опишу правац кретања 

и просторне односе 

једноставнијим, 

везаним исказима; 

- у неколико везаних 

исказа саопште 

информације о себи и 

другима; 

- разумеју и следе 

једноставнија упутства 

у вези с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота; 

- пруже једноставнија 

упутства у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота. 

читања, 

говора и 

писања; 

симулирају, 

раде пројекте. 

Наставник 

мотивише 

ученике за 

рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност 

у раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира 

рад и 

напредовање 

ученика. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то шта је 

ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од исхода преко комуникативне 

функције као области до препоручених језичких активности и садржаја у комуникативним функцијама које у настави оспособљавају 

ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа 

у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној 

атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник треба да буде сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће 

елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– с циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, дечји 

часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са 

јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
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– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ПОЈЕДИНАЧНО УКУПНО 

 

• 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. 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

 

 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

 

 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

 

 

 

 

36 

         16 

          14 

           6 

 

 

 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ 
ОБЛИЦИ 

РАДА 
МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна  тема:   

Простор и композиција 

 

– користи 

традиционалне 

Композиција. Боје и 

емоције, стилизација 

облика. Композиција 

• ФР   

•  ГР     

• ИР 

• ДМ    

•   ИД 

• П  Р   

• Када ученици сликају, наставник 

може да постави ликовни проблем 

који се односи на повезивање 

• Визуелна,аудитивна, 

аудио-визуелна, 

текстуална 

2020/21 
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технике и одабрана 

савремена сред- 

ства за ликовна 

истраживања; 

 

– изражава, одабраним 

ликовним елементима, 

емоције, стање 

или имагинацију; 

 

– обликује 

композиције 

примењујући основна 

знања о пропор- 

цијама и перспективи; 

 

 

 

  

линија, композиција 

боја, композиција 

облика. Равнотежа, 

контраст, понављање 

и степеновање 

облика, варијације. 

Орнамент и арабеска. 

Пропорције. 

Пропорције главе и 

тела. Перспектива. 

Колористичка, 

ваздушна, линеарна 

перспектива 

• РП • Ц- емоција и боја (изражавање 

сопственог расположења или 

планско коришћење боја да би се 

изазвале одређене емоције код 

посматрача).  

• Ученици, ако желе,могу да 

одаберу и истраживачке теме 

везане за пигментну боју (на 

пример, по чему боје добијају 

називе, занимљивости о 

производњи боје током историје, 

психолошко дејство боје, боје и 

амбалажа производа, 

комбиновање боја приликом 

уређења просторије и 

утисак који комбинација оставља 

на посматраче...).  

• Одабрану тему могу да истраже 

тако што ће истраживати податке 

код куће и/или кроз ликовни рад 

на часу. Када је реч о стилизовању 

облика, предлог се односи на то да 

ученици науче како да 

максимално поједноставе сложени 

облик, да га кроз фазе, поступно, 

сведу на знак. 

• Потребно је да уоче по чему је 

облик препознатљив, да разликују 

његову битну карактеристику од 

мање важних детаља. 

•  Затим, да испробају неке 

поступке који ће им помоћи да 

стилизују облик 
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(брисање детаља сложеног цртежа 

белом бојом, свођење сложеног 

облика на геометријске фигуре, 

опцртавање контуре, цртање 

контуре,истицање/преувеличавање 

карактеристичног детаља...). 

• Могу да ураде више нацрта на 

мањем формату папира.  

• Када буду стварали сложеније 

радове (на пример, портрет) могу 

да примењују поступак или 

поступке који им највише 

одговарају. 

• Потребно је и да ученици разумеју 

разлику између 

тродимензионалног објекта и 

илузије тродимензионалности 

(која се постиже на 

дводимензионалној подлози 

традиционалним техникама или у 

апликативном програму). Ако 

процени да су ученици 

заинтересовани, наставник може 

да планира и креирање илузија 

(оп-арт или 

• друге илузије), у супротном 

илузије могу да се планирају за 

осми разред. 

•  Предвиђено је да се о 

принципима компоновања више 

учи у осмом разреду. У седмом 

разреду фокус је на 

оригиналности. Једнако је важно 
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да, када наставник постави 

ликовни проблем, ученици 

плански примене онај принцип 

или принципе компоновања о 

којима су учили, као и да 

искуствено и спонтано откривају 

оне о којима нису учили.  

• Наставник повезује одабране 

појмове и ликовне проблеме са 

другим одабраним садржајима. На 

пример, композиција боја може да 

се повеже са колористичком 

перспективом, 

бојом и емоцијама, наслеђем, 

одабраним принципом 

компоновања на коме ће бити 

фокус (на пример, равнотежа или 

доминанта)... 

• Орнамент и арабеска могу да се 

повежу са ритмом, наслеђем, 

уметничким занимањима... 

• Цртежи и текстуре се креирају 

традиционалним је обликовати 

жичану скулптуру, затим 

осветлити мобилним уређајем 

тако да сенка пада на папир, 

оловком пратити траг бачене 

сенке, а затим довршити 

апстрактни цртеж комбинованом 

техником техникама, на часу.  

Мобилни уређаји могу да се 

користе за истраживање линија 

Наставна  тема:  
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Комуникација 

– користи, сам или у 

сарадњи са другима, 

одабране изворе, по- 

датке и информације 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

 

– разговара о 

одабраним идејама, 

темама или мотивима 

у умет- 

ничким остварењима 

различитих култура и 

епоха; 

 

– уважава себе и друге 

када снима, обрађује и 

дели дигиталне 

фотографије; 

 

– учествује у 

заједничком 

креативном раду који 

обједињује ра- 

зличите уметности 

и/или уметност и 

технологију; 

 

– прави, самостално 

или у тиму, 

презентације о 

одабраним те- 

Теме. Историјска, 

религијска и 

митолошка тема. 

Оригинал, копи- 

ја и плагијат. 

 

Дигитална 

фотографија. Кадар, 

селфи и аутопортрет. 

 

Анимација. Процес 

креирања, стори 

борд. 

 

Сцена. 

Обједињавање 

покрета, игре и 

звука. 

 

Презентације. 

• ФР   ГР    

ИР 

• РП 

• ДМ     

ИД 

• П  Р  ; 

Ц- 

• У овој целини су груписани 

садржаји који се односе на 

комуникацију – тумачење 

садржаја и изражавање (визуелно, 

вербално, писано и невербално).  

• Ученици треба да до краја седмог 

разреда науче како да кратко, 

афирмативно и аргументовано 

говоре о својим радовима, 

радовима својих вршњака и о 

наслеђу, а до краја осмог разреда 

како да на прихватљив начин 

изразе критику или неслагање. 

Одабрани појмови/теме се 

повезују са одговарајућим 

појмовима других целина. 

• Визуелна,аудитивна, 

аудио-визуелна, 

текстуална  

2020/21 
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мама повезујући 

кључне текстуалне 

податке и визуелне 

инфор- 

мације; 

-представи своје и 

радове других, кратко, 

аргументовано и 

афирмативно;  
Наставна  тема:   

Уметност око нас 

– предлаже идеје за 

уметничку рециклажу, 

хуманитарне акције 

кроз ликовно 

стваралаштво или 

обилазак места и установа 

кул- 

туре; 

– разматра своја 

интересовања и 

могућности у односу на 

зани- 

мања у визуелним 

уметностима. 

• Уметност и 

технологија. 

Уметничка 

занимања и 

продукти. Са- 

• времена 

технологија и 

уметност. 

•  

• Уметност око 

нас. Уметничка 

рециклажа, 

уметнички 

пројекти, 

• хуманитарне 

акције... Наслеђе. 

• ФР   ГР    

ИР 

• РП 

• ДМ     

ИД 

• П  Р  ; 

Ц- 

• У овој целини су груписани 

садржаји који се односе на 

укључивање ученика у културне и 

уметничке активности у заједници 

и на развијање позитивних ставова 

према наслеђу свог и других 

народа. 

• •Визуелна,аудитивна, 

аудио-визуелна, 

текстуална 

2020/21 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Наставник бира оне појмове и ликовне проблеме које ће уче- 

ници истраживати кроз стваралачки (ликовни) рад. Затим, планира 
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теме и појмове које ученици могу да истраже сами (код куће), а 

према сопственим интересовањима. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

ОБРАДА ОСТАЛИ 

• Развијање интересовања код 

ученика за музичку уметност, стваралачко 

и критичко мишљење 

• Формирање естетске перцепције и 

музичког укуса код ученика, као и 

одговорног односа према очувању 

музичког наслеђа и културe свога и 

других народа. 

I ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

10 7 3 

II МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

5 4 1 

III СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 4 4 0 

IV ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ (ПЕВАЊЕМ И 

СВИРАЊЕМ) 

 

15 10 5 

V МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 2 2 0 

 36 27 9 

 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: I ЧОВЕК И МУЗИКА 
• Барок: 

Рођење опере. 

Клаудио Монтеверди. 

Облици вокално-

инструменталне музике 

(ораторијум, кантата). 

Инструментална музика: 

солистичко, камерно и 

Ученик ће бити у стању да: 

• повеже различите видове 

музичког изражавања са 

друштвено-историјским 

амбијентом у коме су 

настали;  

• наведе изражајна 

средстава музичке 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални  

• Рад у паровима  

• Вербално -  

текстуална  

• Илустративно - 

демонстративна 

• Херуистички 

приступ 

• Слушање 

• Певање 

• Свирање 

• Анализа нотног 

текста 

• Синтеза 

музичких 

• Уџбеник 

• Клавир 

• ЦД плејер 

• ЦД 

• Пројектор 

• Инструменти 

Орфовог 

IX-VI 
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оркестарско музицирање. 

Инструментални облици 

(свита, кончерто гросо). 

Антонио Вивалди. Јохан 

Себастијан Бах. Георг 

Фридрих Хендл. 

• Класицизам. 

Појам сонате и симфоније.  

Жанрови класичне музике 

(опера, црквени жанрови, 

симфонијска, концертна, 

камерна, гудачки квартет, 

солистичка музика). 

Јозеф Хајдн. Волфганг 

Амадеус Моцарт. Лудвиг 

ван Бетовен. 

• Развој српске црквене 

музике. 

 

уметности 

карактеристична за 

период барока и 

класицизма;  

•  уочи основне 

карактеристике музичког 

стваралаштва у бароку и 

класицизму;  

•  објасни како је музика 

повезана са другим 

уметностима и областима 

ван уметности (музика и 

религија; технологија 

записивања, штампања 

нота; извођачке и 

техничке могућности 

инструмената);  

• Разликује музичке форме 

барока и класицизма; 

• идентификује 

репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих 

представника барока и 

класицизма; 

• идентификује елементе 

музике барока и 

класицизма као 

инспирацију у музици 

савременог доба; 

• понаша се у складу са 

правилима музичког 

бонтона у различитим 

музичким приликама; 

• критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

• користи могућности 

ИКТ-а за самостално 

активности 

 

инструмента-

ријума 

• Табла 

• Маркер  
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истраживање. 

 

Наставна област: II МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
• Жичани: трзалачки и 

гудачки инструменти.  

Градитељске школе. 

Појам симфонијског 

оркестра. 

• Српски народни  музички 

инструменти. 

Ученик ће бити у стању да: 

• препозна врсту жичаних 

инструмената по изгледу 

и звуку;  

•  опише начин добијања 

тона код жичаних 

инструмената; 

•  препозна инструмент 

или групу према врсти 

композиције у оквиру 

датог музичког стила;  

• разликује вокално-

инструменталне и 

инструменталне облике 

барока и класицизма; 

• користи могућности 

ИКТ-а за самостално 

истраживање. 

 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални  

• Рад у паровима 

• Вербално -  

текстуална  

• Илустративно – 

демонстративна 

• Практични рад 

• Игровне активности 

 

• Слушање  

• Свирање 

• Анализа нотног 

текста 

• Синтеза 

музичких 

активности 

• Интерпретација 

ритма 

• Уџбеник 

• Клавир 

• ЦД плејер 

• ЦД 

• Пројектор 

• Илустрације 

• Табла 

• Маркер 

IX-VI 

Наставна област: III СЛУШАЊЕ МУЗИКА 
• Елементи музичке 

изражајности: тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната.  

• Слушање световне и 

духовне музике барока и 

класицизма. 

• Слушaњe вокалних, 

вoкaлнo-иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних 

Ученик ће бити у стању да:  

• Препозна врсту жичаних 

инструмената по звуку; 

• Повеже различите 

видове музичког 

изражавања са 

друштвено-историјским 

амбијентом у коме су 

настали; 

• Препозна инструмент 

или групу према врсти 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални  

• Рад у паровима 

• Вербално -  

текстуална  

• Илустративно – 

демонстративна 

• Херуистички 

приступ 

• Практични рад 

• Игровне активности 

 

 

• Слушање 

• Анализа 

музичког дела 

• Синтеза 

музичких 

активности 

• Сценски 

покрет, плес 

• Уџбеник 

• Клавир 

• ЦД плејер 

• ЦД 

• Пројектор 

• Илустрације 

• Табла 

• Маркер 

IX-VI 
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кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних oмпoзитoрa. 

• Слушање дела 

традиционалне народне 

музике.  

 

композиције у оквиру 

датог музичког стила; 

• коментарише слушано 

дело у односу на 

извођачки састав и 

инструменте ;  

• идентификује 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника барока и 

класицизма;  

• изрази доживљај музике 

језиком других 

уметности (плес, глума, 

писана или говорна реч, 

ликовна уметност); 

•  користи могућности 

ИКТ-а за самостално 

истраживање. 

 

Наставна област: IV ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ (ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ)  
• Пeвaње пeсама пo слуху  и 

из нотног текста 

(солмизацијом) самостално 

и у групи. 

• Певање песама у 

комбинацији са покретом; 

• Певање и свирање из 

нотног текста народних и 

уметничких композиција 

на инструментима Орфовог 

инструментарија и/или на 

другим инструментима; 

• Извођење једноставнијих 

музичких примера  у вези 

са обрађеном темом; 

Ученик ће бити у стању да: 

• изводи музичке примере 

користећи глас, покрет и 

инструменте, сaмoстaлнo и 

у групи;  

• учествује у креирању 

шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката;  

• изрази доживљај музике 

језиком других уметности 

(плес, глума, писана или 

говорна реч, ликовна 

уметност);  

• учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални  

• Рад у паровима 

• Монолошко-

дијалошка 

• Практични рад 

• Игровне активности 

 

• Певање 

• Слушање  

• Свирање 

• Анализа нотног 

текста 

• Синтеза 

музичких 

активности 

 

• Уџбеник 

• Клавир 

• Инструменти 

Орфовог 

инструмента-

ријума 

• Други 

инструменти 

• ЦД плејер 

• ЦД 

• Табла 

• Маркер 

 

IX-VI 
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• Извођење (певање или 

свирање) једноставних 

ритмичких и мелодијских 

репрезентативних 

примера(одломака/тема) у 

стилу музике барока и 

класицизма.  

мaнифeстaциjaма; 

• примењује принцип 

сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком 

музицирању; 

• понаша се у складу са 

правилима  музичког 

бонтона у различитим 

музичким приликама; 

• критички просуђује утицај 

музике на здравље; 

• користи мохућности ИКТ-а 

за семостално извођење.  

 

Наставна област: V МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 
• Креирање покрета уз 

музику коју ученици изоде. 

• Креирање ритмичке 

пратње. 

• Реконструкција музичких 

догађаја у стилу барока и 

класицизма. 

Ученик ће бити у стању да: 

• изводи музичке примере 

користећи глас, покрет и 

инструменте, самостално и 

у групи; 

• користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких 

целина кроз певање, 

свирање и покрет; 

• комуницира у групи 

импровизујући мање 

музичке целине гласом, 

инструментом или 

покретом; 

• учествује у креирању 

школских приредби, 

догађаја и пројеката; 

• учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма;  

•  понаша се у складу са 

правилима музичког 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални  

• Рад у паровима 

• Херуистички 

приступ  

• Практични рад 

• Игровне активности 

 

• Певање 

• Слушање  

• Свирање 

• Анализа нотног 

текста 

• Синтеза 

музичких 

активности 

 

• Уџбеник 

• Клавир 

• Инструменти 

Орфовог 

инструмента-

ријума 

• Други 

инструменти 

 

IX-VI 
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бонтона у различитим 

музичким приликама;  

•  критички просуђује лош 

утицај прегласне музике на 

здравље;  

•  користи могућности ИКТ-

а за самостално 

истраживање, извођење и 

стваралаштво. 

 

 

 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ  

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 
ОБРАДА ОСТАЛИ 

Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући 

историјске догађаје, појаве, процесе и личности, 

стекне знања и компетенције неопходне за 

разумевање савременог света, развије вештине 

 

 

I ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ 

4 2 2 

20 8 12 

28 12 16 

20 8 12 
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критичког мишљења и одговоран однос према 

себи, сопственом и националном идентитету, 

културно-историјском наслеђу, друштву и држави 

у којој живи. 

 

II ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА 

 (до средине XIX века)  

 

III ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 

 

IV ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

 

72 30 42 

 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: Основи 

проучавања прошлости 

• Основне одлике, хронолошки и 

просторни оквири периода од 

Индустријске револуције до 

завршетка Првог светског рата. 

• Историјски извори за изучавање 

периода од Индустријске рево- 

луције до завршетка Првог 

светског рата и њихова сазнајна 

вредност (материјални, писани, 

аудио и визуелни). 

• доводи у везу узроке 

и последице 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

конкретним 

примерима; 

• изводи закључак о 

повезаности 

националне историје 

са регионалном и 

европском, на основу 

датих примера; 

• уочава везу између 

развоја српске 

државности током 

новог века и 

савремене српске 

државе; 

• Фронталан 

• Индивидуални 

• Рад у 

паровима 

• Групни 

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

• Текст-метода 

• Писани 

историјски 

радови 

• Илустративно-

демонстратив

на метода 

• Слушање 

• Анализа 

историјских 

извора 

• Синтеза 

• Увиђање 

• Посматрање 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрације 

• Дукументари, 

видео и 

дигитални 

записи 

• Компјутерске 

презентације 

• Музејски 

експонати 

• Културно-

историјски 

споменици 

(обилазак 

споменика) 

IX 

Наставна област: ЕВРОПА, 

СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И 

НАРОД НА ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА 

IX-XI 
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 (до средине XIX века)  

• Индустријска револуција (парна 

машина и њена примена; проме-не 

у друштву – јачање грађанске и 

појава радничке класе). 

• Политичке револуције (узроци, 

последице и обележја, европске 

монархије уочи револуција, 

просветитељске идеје, примери 

америчке и француске револуције; 

•  појмови уставности и поделе 

власти, (Декларација о правима 

човека и грађанина, укидање фе- 

удализма). 

• Наполеоново доба (Наполеонова 

владавина, ратови, тековине, 

Бечки конгрес). 

• Свакодневни живот и култура 

(промене у начину живота). 

• Источно питање и балкански 

народи (политика великих сила, 

борба балканских народа за 

ослобођење). 

• Живот Срба под османском и 

хабзбуршком влашћу. 

• Српска револуција 1804–1835 

(основна обележја, ток Првог и 

Другог српског устанка, последице 

и значај). 

• Развој модерне српске државе 

(аутономија Кнежевине Србије, 

успостава државе, оснивање 

образовних и културних установа). 

• Црна Гора у доба владичанства 

(основна обележја државног и 

друштвеног уређења). 

• Истакнуте личности: Џејмс Ват, 

• сагледа значај и улогу 

истакнутих личности 

у датом историјском 

контексту; 

• наведе 

специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких 

идеја, ставова 

појединаца и група 

насталих у новом 

веку; 

• препознаје основне 

карактеристике 

различитих 

идеологија; 

• анализира процес 

настанка модерних 

нација и наводи 

њихове основне 

карактеристике; 

•  уочава утицај и 

улогу књижевних и 

уметничких дела на 

формирање 

националног 

идентитета у 

прошлости; 

• уочава утицај 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

при-лике у 

савременом друштву; 

•  препознаје 

историјску подлогу 

савремених 

институција и дру-
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Волтер, Катарина II, Марија 

Терезија, Робеспјер, Наполеон 

Бонапарта, вожд Карађорђе, кнез 

Милош, кнегиња Љубица, Доситеј 

Обрадовић, Вук Караџић, 

прота Матеја Ненадовић, Петар I и 

Петар II Петровић Његош, 

Сава Текелија, митрополит Стефан 

Стратимировић. 

штвених појава 

(грађанска права, 

парламентаризам, 

уставност); 

•  анализирајући дате 

примере, уочава 

утицај научно-

технолошког развоја 

на промене у 

друштвеним и 

привредним 

односима и 

природном 

окружењу; 

 

• – пореди положај и 

начин живота 

припадника 

различитих дру-

штвених слојева и 

група у индустријско 

доба; 

• – приказује на 

историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и 

промена у новом 

веку; 

• – уочава историјске 

промене, поређењем 

политичке карте 

савре-меног света са 

историјским картама 

других епоха; 

• – пореди 

информације 

приказане на 

Наставна област: ЕВРОПА, 

СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И 

НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 
-Рађање модерних држава, 

међународни односи и кризе (рево- 

луције 1848/49 – „пролеће народа”, 

политичке идеје, настанак 

модерне Италије и Немачке, успон 

САД и грађански рат, борба 

за колоније у Африци и Азији, Персија, 

Индија, Кина, опадање 

Османског царства). 

-Промене у привреди, друштву и 

култури (Друга индустријска 

револуција, људска права и слободе – 

право гласа, укидање ро- 

бовласништва, положај деце и жена; 

култура, наука, образовање, 

свакодневни живот). 

-Кнежевина и Краљевина Србија и 

њено окружење (развој држав- 

них установа и политичког живота, 

унутрашња и спољна поли- 

тика, међународно признање – 

Берлински конгрес; културна и 

просветна политика, свакодневни 

живот; положај Срба под хабзбуршком 

XII-III 
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и османском влашћу). 

-Истакнуте личности: Ђузепе 

Гарибалди, Ото фон Бизмарк, На- 

полеон III, краљица Викторија, 

Абрахам Линколн, Карл Маркс, 

браћа Лимијер, Алфред Нобел, кнез 

Александар Карађорђевић, 

кнез Михаило, краљ Милан, краљица 

Наталија и краљ Алексан- 

дар Обреновић, књаз Никола Петровић, 

Илија Гарашанин, Јован Ристић, 

Никола Пашић, Стојан Новаковић, 

патријарх Јосиф Ра- 

јачић, Катарина Ивановић, Светозар 

Милетић, Бењамин Калај, 

Алекса Шантић. 

историјској карти са 

информацијама датим 

у другим 

симболичким 

модалитетима; 

• – повеже визуелне и 

текстуалне 

информације са 

одговарајућим 

историјским 

контекстом 

(хронолошки, 

политички, 

друштвени, 

културни); 

• – пореди различите 

историјске изворе и 

класификује их на 

основу њихове 

сазнајне вредности; 

• – анализира и 

процени ближе 

хронолошко порекло 

извора на основу 

садржаја; 

• – уочава 

специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја 

и појава на основу 

поређења извора 

различитог порекла; 

• – уочи пристрасност, 

пропаганду и 

стереотипе у 

садржајима 

историјских извора; 

• – употреби податке из 

Наставна област:  
ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

- Међународни односи и кризе 

(формирање савеза, сукоби око ко- 

лонија, Руско-јапански рат, 

Мароканска криза, Анексиона 

криза, 

Либијски рат, балкански ратови). 

Култура, наука и свакодневни 

живот (Светска изложба у Паризу, 

примена научних достигнућа, 

положај жена). 

-Краљевина Србија и њено 

окружење (Мајски преврат, 

политич- 

ки живот, унутрашња и спољна 

политика; појава југословенства, 

наука, култура, свакодневни живот, 

положај Срба под аустроугар- 

ском и османском влашћу, Црна 

IV-VI 
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Гора – доношење устава, про- 

глашење краљевине; учешће 

Србије и Црне Горе у балканским 

ратовима). 

-Велики рат (узроци и повод, 

савезништва и фронтови, Србија 

и Црна Гора у рату; преломнице, 

ток и последице рата; аспекти рата 

– технологија рата, пропаганда, 

губици и жртве, глад и епи- 

демије; човек у рату – живот у 

позадини и на фронту; живот под 

окупацијом и у избеглиштву; 

Велики рат у сећању). 

-Истакнуте личности: Алберт 

Ајнштајн, Пјер и Марија Кири, 

Сигмунд Фројд, Михајло Пупин, 

Никола Тесла, Хенри Форд, 

Вилхелм II, Николај II Романов, 

Вудро Вилсон, краљ Петар и 

престолонаследник Александар 

Карађорђевић, Јован Цвијић, На- 

дежда Петровић, Арчибалд Рајс, 

Милунка Савић, Флора Сендс, 

Радомир Путник, Степа 

Степановић, Живојин Мишић, 

Петар Бо- 

јовић, Јанко Вукотић, Драгутин 

Димитријевић Апис. 

графикона и табела у 

елементарном ис-

траживању; 

• – презентује, 

самостално или у 

групи, резултате 

елементарног 

истраживања 

заснованог на 

коришћењу 

одабраних 

историјских извора и 

литературе, 

користећи ИКТ; 

• – упоређује, 

анализира и уочава 

разлике између својих 

и ставова других; 

• – раздваја битно од 

небитног у 

историјској нарацији; 

• – препознаје смисао и 

сврху неговања 

сећања на важне 

личности и догађаје 

из историје државе и 

друштва; 

• – идентификује 

историјске споменике 

у локалној средини и 

учествује у 

организовању и 

спровођењу 

заједничких 

школских ак-

тивности везаних за 

развој културе 

сећања. 
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Кључни појмови садржаја: револуција, индустријско доба, Источно питање, људска права, уставност, Сретењски устав, уставна и парламентарна монархија, република, 

Кнежевина Србија, Краљевина Србија, Велики рат, либерализам, национализам, социјализам, империјализам, колонијализам, расизам. 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА Програм је конципиран тако да су уз дефинисане исходе за крај разреда и кључне појмове, за сваку од 

четири тематске целине (ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ; ЕВРОПА, СВЕТ,СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД НА ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА – 

до средине XIX века; ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА и ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА), дати и садржаји. 

Приступ настави заснован на процесу и исходима учења подразумева да ученици развијају не само основна знања, већ да их искористе у развоју вештина 

историјског мишљења и изградњи ставова и вредности. Програм наставе и учења, у том смислу, нуди садржински оквир, а наставник има могућност да изабере и 

неке додатне садржаје уколико сматра да су примерени средини у којој ученици живе, или да одговарају њиховим интересовањима (прграм се, на пример, може 

допунити и садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о исто-ријској и културној баштини у њиховом крају – археолошка 

нала-зишта, музејске збирке). Сви садржаји су дефинисани тако да буду 

функцији остваривања исхода предвиђених програмом. Наставник има значајан простор за избор и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности 

ученика. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ПОЈЕДИНАЧНО УКУПНО 
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• да ученик појмовно и структурно овлада 

природно-географским, демографским, 

насеобинским, политичко-географским, 

економско-географским, интеграционим и 

глобалним појавама и процесима у Србији 

и свету уз неговање вредности 

мултикултуралности и патриотизма. 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

 

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 

 

 

АЗИЈА 

АФРИКА 

 

 

 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

 

 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

 

АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 

 

 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

1+0              1 

 

20 

 

18 

 

8 

 

8 

            7 

 

6 

 

4 

--------- 
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9+11 

10+8 

4+4 

4+4 

3+4 

3+3 

2+2 

 

 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна  тема:  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА  
Ученик ће моћи да: 

– доведе у везу природне 

Регионална географија, 

принципи регионализације. 
• Фронтални 

• Индивидуални 

• Метода разговора 

• Метода усменог 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Географска 

карте света, 
IX 
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ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и одабраних 

држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина 

и описује различите начине 

издвајања 

регија; 

-разуме 

комплексне односе и везе 

између географских објеката, 

појава 

и процеса у географској 

средини.  

-разуме какви су односи и 

везе између природе и људи,  

да би постали свесни да 

опстанак живота на Земљи 

зависи од њиховог 

међусобног односа.  

 

  

Хомогеност 

и хетерогеност географског 

простора. 

 

• Групни 

• Рад у пару 

излагања 

• Илустративно 

демонстрациона 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

  

,неме карте, 

видео бим и 

рачунар, 

уџбеник, 

мултимедиј

ални 

садржај, 

интернет  

Наставна  тема: ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ  
– дефинише границе 

континента и показује на 

карти океане и 

мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира 

највећа 

острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе, ртове; 

– проналази на карти државе 

проучаване регије и именује 

их; 

– приказује на немој карти: 

континенте, океане, мора, 

• Јужна Европа – 

културно-цивилизацијске 

тековине, етничка 

хетерогеност, туризам, 

политичка подела. 

• Државе Јужне Европе: 

државе бивше СФРЈ, 

Италија, Шпанија и 

      Грчка – основне      

географске карактеристике. 

• Средња Европа – 

културно-

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Метода разговора 

• Метода усменог 

излагања 

• Илустративно 

демонстрациона 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

 

  

•  Географска 

карте света, 

Европе,  

неме карте, 

видео бим и 

рачунар, 

уџбеник 

IX/XI 
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облике разуђености обала, 

низије, планине, реке, језера, 

државе, градове; 

– класификује облике 

рељефа, водне објекте и живи 

свет карактеристичан за 

наведену територију; 

– анализира утицај 

географске ширине, рељефа, 

односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

– објашњава настанак 

пустиња на територији 

проучаваног континента; 

– проналази податке о 

бројном стању становништва 

по континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

– укаже на узроке и 

последице кретања броја 

становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– тумачи и израђује тематске 

карте становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

– описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

цивилизацијске 

тековине, савремени 

демографски процеси, 

природни ресурси и 

економски развој, 

урбанизација, политичка 

подела. 

Немачка – основне 

географске карактеристике. 

• Западна Европа – 

културно-

цивилизацијске 

тековине, савремени 

демографски процеси, 

природни ресурси и 

економски развој, 

урбанизација, политичка 

подела. 

Француска и Уједињено 

Краљевство – основне 

географске карактеристике. 

• Северна Европа – 

природни ресурси и 

економски развој, 

народи, 

политичка подела. 

Норвешка – основне 

географске карактеристике. 

• Источна Европа – 

културно-

цивилизацијске 

тековине, етничка 

хетерогеност, природни 

ресурси и економски развој, 

политичка 

подела. 

Руска Федерација – основне 

географске карактеристике. 
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континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и одабраних 

држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина 

и описује различите начине 

издвајања 

регија; 

– објасни формирање 

политичке карте света; 

– објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што 

су сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским 

одликама 

простора; 

– препознаје негативне 

утицаје човека на животну 

средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

• Европска унија – 

пример 

интеграционих 

процеса. 
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проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– анализира примере 

позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење 

чистих 

извора енергије у државама 

чија се привреда заснива 

највише на 

експлоатацији нафте и угља; 

– истражује утицај Европске 

уније на демографске, 

економске и 

политичке процесе у Европи 

и свету; 

– описује улогу 

међународних организација у 

свету.  
Наставна  тема:  АЗИЈА  
– дефинише границе 

континента и показује на 

карти океане и 

мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира 

највећа 

острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе, ртове; 

– проналази на карти државе 

проучаване регије и именује 

их; 

– приказује на немој карти: 

• Географски положај, 

границе и величина 

Азије. 

• Природне одлике Азије. 

• Становништво Азије. 

• Насеља Азије. 

• Привреда Азије. 

• Политичка и регионална 

подела. 

• Југозападна Азија – 

природни ресурси и 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Метода разговора 

• Метода усменог 

излагања 

• Илустративно 

демонстрациона 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

 

  

• Географска 

карте света, 

Азије, неме 

карте, 

видео бим и 

рачунар, 

уџбеник 

XI/I 
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континенте, океане, мора, 

облике разуђености обала, 

низије, планине, реке, језера, 

државе, градове; 

– класификује облике 

рељефа, водне објекте и живи 

свет карактеристичан за 

наведену територију; 

– анализира утицај 

географске ширине, рељефа, 

односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

– објашњава настанак 

пустиња на територији 

проучаваног континента; 

– проналази податке о 

бројном стању становништва 

по континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

– укаже на узроке и 

последице кретања броја 

становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– тумачи и израђује тематске 

карте становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

– описује узроке и последице 

економски развој, 

културно-цивилизацијске 

тековине, савремени 

демографски процеси, 

урбанизација, политичка 

подела. 

• Јужна Азија – културно-

цивилизацијске тековине, 

савремени демографски 

процеси, етничка 

хетерогеност, 

урбанизација, политичка 

подела. 

• Југоисточна Азија – 

природни ресурси и 

економски развој, 

политичка подела. 

• Источна Азија – 

културно-цивилизацијске 

тековине, савремени 

демографски процеси, 

етничка хетерогеност, 

природни ресурси и 

економски развој, 

урбанизација, политичка 

подела. 

• Централна Азија – 

природни ресурси, 

политичка подела, 

насеља 

и становништво. 
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урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и одабраних 

држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина 

и описује различите начине 

издвајања 

регија; 

– објасни формирање 

политичке карте света; 

– објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што 

су сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским 

одликама 

простора; 

– препознаје негативне 

утицаје човека на животну 

средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 
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саобраћаја и туризма на 

проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– анализира примере 

позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење 

чистих 

извора енергије у државама 

чија се привреда заснива 

највише на 

експлоатацији нафте и угља;  
Наставна  тема:  АФРИКА  
– дефинише границе 

континента и показује на 

карти океане и 

мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира 

највећа 

острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе, ртове; 

– проналази на карти државе 

проучаване регије и именује 

их; 

– приказује на немој карти: 

континенте, океане, мора, 

облике разуђености обала, 

низије, планине, реке, језера, 

државе, градове; 

– класификује облике 

рељефа, водне објекте и живи 

свет карактеристичан за 

• Географски положај, 

границе и величина 

Африке. 

• Природне одлике 

Африке. 

• Становништво Африке. 

• Насеља Африке. 

• Привреда Африке. 

• Политичка и регионална 

подела. 

Афрички Медитеран и 

Сахарска Африка. 

Подсахарска Африка.  

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Метода разговора 

• Метода усменог 

излагања 

• Илустративно 

демонстрациона 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

 

  

• Географска 

карте света, 

Африке, 

неме карте, 

видео бим и 

рачунар, 

уџбеник 

I/II 
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наведену територију; 

– анализира утицај 

географске ширине, рељефа, 

односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

– објашњава настанак 

пустиња на територији 

проучаваног континента; 

– проналази податке о 

бројном стању становништва 

по континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

– укаже на узроке и 

последице кретања броја 

становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– тумачи и израђује тематске 

карте становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

– описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и одабраних 
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држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина 

и описује различите начине 

издвајања 

регија; 

– објасни формирање 

политичке карте света; 

– објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што 

су сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским 

одликама 

простора; 

– препознаје негативне 

утицаје човека на животну 

средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– анализира примере 

позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 
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које улажу напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење 

чистих 

извора енергије у државама 

чија се привреда заснива 

највише на 

експлоатацији нафте и угља;  
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

  

•  

 

 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна  тема:  СЕВЕРНА АМЕРИКА  
– дефинише границе 

континента и показује на 

карти океане и 

мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира 

највећа 

острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе, ртове; 

– проналази на карти државе 

проучаване регије и именује 

их; 

– приказује на немој карти: 

континенте, океане, мора, 

облике разуђености обала, 

• Географски положај, 

границе, величина и 

регионална подела 

Северне Америке. 

• Природне одлике 

Северне Америке. 

• Становништво Северне 

Америке. 

• Насеља Северне 

Америке. 

• Привреда Северне 

Америке. 

• Политичка подела. 

 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Метода разговора 

• Метода усменог 

излагања 

• Илустративно 

демонстрациона 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

 

  

• Географска 

карте света,  

Северне 

Америке, 

неме карте, 

видео бим и 

рачунар, 

уџбеник II/III 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

77  

 

низије, планине, реке, језера, 

државе, градове; 

– класификује облике 

рељефа, водне објекте и живи 

свет карактеристичан за 

наведену територију; 

– анализира утицај 

географске ширине, рељефа, 

односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

– објашњава настанак 

пустиња на територији 

проучаваног континента; 

– проналази податке о 

бројном стању становништва 

по континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

– укаже на узроке и 

последице кретања броја 

становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– тумачи и израђује тематске 

карте становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

– описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 
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одабраним државама; 

– доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и одабраних 

држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина 

и описује различите начине 

издвајања 

регија; 

– објасни формирање 

политичке карте света; 

– објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што 

су сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским 

одликама 

простора; 

– препознаје негативне 

утицаје човека на животну 

средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним 
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континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– анализира примере 

позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење 

чистих 

извора енергије у државама 

чија се привреда заснива 

највише на 

експлоатацији нафте и угља; 

– описује улогу 

међународних организација у 

свету. 

 

 

 

 

  
Наставна  тема: ЈУЖНА АМЕРИКА  
– дефинише границе 

континента и показује на 

карти океане и 

мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира 

највећа 

острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе, ртове; 

– проналази на карти државе 

проучаване регије и именује 

их; 

– приказује на немој карти: 

континенте, океане, мора, 

• Географски положај, 

границе и величина 

Јужне Америке. 

• Природне одлике Јужне 

Америке. 

• Становништво Јужне 

Америке. 

• Насеља Јужне Америке. 

• Привреда Јужне 

Америке. 

• Политичка подела. 

 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Метода разговора 

• Метода усменог 

излагања 

• Илустративно 

демонстрациона 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

 

  

•  Географска 

карте света, 

Јужне 

Америке, 

неме карте, 

видео бим и 

рачунар, 

уџбеник 

III/IV 
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облике разуђености обала, 

низије, планине, реке, језера, 

државе, градове; 

– класификује облике 

рељефа, водне објекте и живи 

свет карактеристичан за 

наведену територију; 

– анализира утицај 

географске ширине, рељефа, 

односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

– објашњава настанак 

пустиња на територији 

проучаваног континента; 

– проналази податке о 

бројном стању становништва 

по континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

– укаже на узроке и 

последице кретања броја 

становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– тумачи и израђује тематске 

карте становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

– описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 
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континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и одабраних 

држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина 

и описује различите начине 

издвајања 

регија; 

– објасни формирање 

политичке карте света; 

– објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што 

су сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским 

одликама 

простора; 

– препознаје негативне 

утицаје човека на животну 

средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 
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проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– анализира примере 

позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење 

чистих 

извора енергије у државама 

чија се привреда заснива 

највише на 

експлоатацији нафте и угља;  
Наставна  тема:  АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА  
– дефинише границе 

континента и показује на 

карти океане и 

мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира 

највећа 

острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе, ртове; 

– проналази на карти државе 

проучаване регије и именује 

их; 

– приказује на немој карти: 

континенте, океане, мора, 

облике разуђености обала, 

низије, планине, реке, језера, 

државе, градове; 

– класификује облике 

рељефа, водне објекте и живи 

свет карактеристичан за 

наведену територију; 

• Географски положај, 

границе и величина 

Аустралије и 

Океаније. 

• Природне одлике 

Аустралије. 

• Колонијални период 

и становништво 

Аустралије. 

• Насеља Аустралије. 

• Привреда 

Аустралије. 

• Океанија – основна 

географска обележја. 

• Политичка и 

регионална подела. 

 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Метода разговора 

• Метода усменог 

излагања 

• Илустративно 

демонстрациона 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

•  

•   

• Географска 

карте света, 

Аустралије, 

неме карте, 

видео бим и 

рачунар, 

уџбеник 

IV/V 
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– анализира утицај 

географске ширине, рељефа, 

односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

– објашњава настанак 

пустиња на територији 

проучаваног континента; 

– проналази податке о 

бројном стању становништва 

по континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

– укаже на узроке и 

последице кретања броја 

становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– тумачи и израђује тематске 

карте становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

– описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и одабраних 

држава; 
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– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина 

и описује различите начине 

издвајања 

регија; 

– објасни формирање 

политичке карте света; 

– објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што 

су сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским 

одликама 

простора; 

– препознаје негативне 

утицаје човека на животну 

средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– анализира примере 

позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању 
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природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење 

чистих 

извора енергије у државама 

чија се привреда заснива 

највише на 

експлоатацији нафте и угља;  
Наставна  тема:  ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

дефинише границе 

континента и показује на 

карти океане и 

мора којима је проучавани 

континент окружен 

– класификује облике 

рељефа, водне објекте и живи 

свет карактеристичан за 

наведену територију; 

– анализира утицај 

географске ширине, рељефа, 

односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

– доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија 

– објасни формирање 

политичке карте света; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским 

одликама 

простора; 

• Основне географске 

одлике Антарктика – 

откриће, назив, 

географски положај, 

природне одлике, 

природни ресурси и 

научна 

истраживања. 

• Основне географске 

одлике Арктика – 

откриће, назив, 

географски положај, 

природне одлике, 

природни ресурси и 

савремена 

научна истраживања.  

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Групни 

• Рад у пару 

• Метода разговора 

• Метода усменог 

излагања 

• Илустративно 

демонстрациона 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

•  

•   

• Географска 

карте света, 

неме карте, 

видео бим и 

рачунар 

VI 
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– препознаје негативне 

утицаје човека на животну 

средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама;  
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

  

I I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању процеса наставе 

и учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељења 

и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије 

којима школа располаже, ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и препоручених садржаја, 

образовних стандарда за крај обавезног образовања, циљева и исхода образовања и васпитања, кључних 

компетенција за целоживотно учење, предметних и општих међупредметних компетенција, наставник најпре креира свој годишњи 

(глобални) план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Наставник има слободу да сам одреди број часова за дате 

теме у годишњем плану. Предметни исходи су дефинисани на нивоу разреда у складу са ревидираном Блумовом таксономијом и највећи број њих је на нивоу 

примене. Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Од наставника се очекује да операционализује дате 

исходе у својим оперативним плановима за конкретну тему, тако да тема буде једна заокружена целина која укључује могућа међупредметна повезивања. У фази 

планирања и писања припреме за час наставник дефинише циљ и исходе часа који су сви од значаја за постизање циља предмета. Од наставника се очекује да 

операционализује дате исходе у својим оперативним плановима за конкретну тему, тако да тема буде једна заокружена целина која укључује могућа 

међупредметна повезивања. У фази планирања и писања припреме за час наставник дефинише циљ и исходе часа. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Дати садржаји су препоручени и распоређени у осам тематских целина: Регионална географија, Географске регије Европе, 

Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и Океанија, Поларне области. 

На почетку школске године упутити ученике на самостални рад тако што ћe ученици приликом обраде нове тематске целине добити задатке да обраде по једну 

или више репрезентативних држава. Ученици ће уз помоћ наставника, расположивих статистичких извора, картографских и средстава информационо 

комуникационих технологија обрађивати појединачне државе света (географски положај, границе, величину, основне природно-географске и друштвено-

економске одлике). До краја школске године, сви ученици ће имати 

регионално-географске приказе одабраних држава. На овај начин ученици ће бити у могућности да сагледају синтезни карактер регионалне географије у односу 

на појединачне дисциплине опште (физичке и друштвене) географије које карактерише примена аналитичких научних метода. 

Регионална географија 

На првим часовима упознати ученике са предметом и задацима проучавања, као и поделом регионалне географије, ослањајући се на њихова већ стечена 
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географска знањаиз 6. разреда о појму географске регије, а са циљем разумевања комплексних односa и везa између географских објеката, појава и процеса у 

географској средини. У обради садржаја о регионалној географији, требало би указати на то да светско копно није једноличан или хомоген географски простор, 

већ да га одликује заступљеност различитих физичко-географских и друштвено-географских елемената, које га чине хетерогеним. Објаснити да се регионална 

географија изучава са циљем да би ученици сазнали какви су односи и везе између природе и људи, као и да би постали свесни да опстанак живота на Земљи 

зависи од њиховог међусобног односа. Објаснити ученицима да су принципи регионализације (физичко-географски и друштвено-географски) правилана основу 

којих се врши подела хетерогене Земљине површине нахомогене географске регије, као нпр. геоморфолошке, климатске,хидрографске, педолошке, 

биогеографске, економске (рударске,аграрне, индустријске, туристичке), урбане, културне, историјске,политичке и друге регије. На крају обраде наставне теме 

Регионална географија, указати на то да одређене регије карактерише сличан географски изглед (физиономске регије), а да друге поседујуједну или неколико 

функција (фунционалне регије). 

Обраду наставних јединица о континентима вршити по Керовом систему, који подразумева следећи редослед излагања: географски положај, границе и величина, 

рељеф, клима, воде, живи свет, становништво, насеља, привреда, политичка и регионална подела континента. Истим редоследом анализирати и одабране државе. 

При обради наставних јединица о географским регијама избећи Керов систем, јер се на тај начин непотребно, два пута понављају већ обрађени садржаји у оквиру 

континената (иста наставна тема). С обзиром на то да су друштвено-географски процеси знатно динамичнији од физичко-географских, као и то да утичу на 

различите начине на трансформацију географског простора и 

на укупан развој, њима је приликом обраде географских регија дат посебан значај.  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА  

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ПОЈЕДИНАЧНО УКУПНО 

 

• Циљ учења биологије је да 

ученик, изучавањем биолошких 

процеса и живих бића у 

интеракцији са животном 

средином, разуме значај биолошке 

разноврсности и потребу за 

одрживим развојем и развије 

одговоран однос према себи и 

природи. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 10 

72 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 32 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 11 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 12 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 7 

 

 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна  тема:  НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

• Одреди однос / 

увиђа везу између 

• Улога и значај једра 

у метаболизму 

• Фронтални 

• Индивидуални 
• Вербално-

текстуална 

• Монолог 

• Дијалог 

• Уџбеник 

• Табла 
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гена и хромозома и 

препозна основну 

улогу генетичког 

материјала у ћелији. 

• Идентификује 

разлике митозе и 

мејозе на основу 

промене броја 

хромозома и њихове 

улоге у развићу и 

репродукцији. 

• Размотри предности 

и недостатке 

бесполног 

размножавања  у 

односу на полно 

размножавање. 

• Шематски прикаже 

наслеђивање пола и 

других особина 

према првом 

Менделовом 

правилу. 

Прикупи и 

анализира податке о 

животним 

циклусима почевши 

од оплођења. 

ћелије. Деоба ћелије 

(хромозоми, 

настајање телесних 

и полних ћелија). 

 

• ДНК и појам гена 

(алел, генотип, 

фенотип) 

Прво Менделово 

правило, крвне 

групе, трансфузија и 

трансплантација. 

 

• Наслеђивање пола. 

 

• Наследне болести. 

 

• Животни циклуси 

биљака и животиња. 

Смена генерација. 

Једнополни и 

двополни 

организми. Значај и 

улога полног 

размножавања. 

• Рад у великој 

групи 

• Рад у малим 

групама 

• Рад у пару 

  

• Илустративно-

демонстративн

а 

• Метода 

практичних 

радова 

• Анализа 

• Синтеза 

• Уочавање 

• Лабораторијске 

вежбе 

• Цртање 

• Посматрање 

• Организација  

• Креда 

• Илустрације 

• Енциклопедије 

• Компјутер 

• Пројектор 

• Образовни 

софтвери 

• Лабораторијски 

материјал  

Наставна  тема: ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

• Одреди положај 

организма на 

„дрвету живота” на 

основу 

• Основни принципи 

организације живих 

бића.  

• Појам симетрије – 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у великој 

групи 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративн

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Уџбеник 

• Табла 

• Креда 

• Илустрације 
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прикупљених и 

анализираних 

информација о 

његовој грађи. 

• Упореди организме 

на различитим 

позицијама на 

„дрвету живота” 

према начину на 

који обављају 

животне процесе.  

• Користи микроскоп 

за посматрање грађе 

гљива, биљних и 

животињских ткива. 

типични примери 

код једноћелијских 

и вишећелијских 

организама; 

биолошки значај. 

• Симетрија, 

цефализација и 

сегментација код 

животиња. 

Присуство/одсуство 

биљних органа, 

(симетрија и 

сегментација код 

биљака). 

• Ћелије са 

специфичном 

функцијом: 

мишићне, крвне, 

нервне, ћелије 

затварачице... 

• Грађа и улога ткива, 

органа, органских 

система и значај за 

функционисање 

организма. 

• Компаративни 

преглед грађе 

главних група 

биљака, гљива и 

животиња – 

сличности и разлике 

у обављању 

основних животних 

процеса на методски 

• Рад у малим 

групама 

• Рад у пару 

  

а 

• Метода 

практичних 

радова 

• Уочавање 

• Лабораторијске 

вежбе 

• Цртање 

• Посматрање 

• Организација 

 

• Енциклопедије 

• Компјутер 

• Пројектор 

• Образовни 

софтвери 

• Лабораторијски 

материјал  



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

91  

 

одабраним 

представницима. 

Наставна  тема:  ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

• Разврста организме 

према задатим 

критеријумима 

применом 

дихотомих кључева. 

• Повеже принципе 

систематике са 

филогенијом и 

еволуцијом на 

основу данашњих и 

изумрлих врста-

фосила. 

• Основни принципи 

систематике (Карл 

Лине, биномна 

номенклатура). 

Приказ 

разноврсности 

живота кроз основне 

систематске 

категорије до нивоа 

кола и класе. 

• Докази еволуције, 

фосили и тумачење 

филогенетских 

низова (предачке и 

потомачке форме, 

прелазни фосили). 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у великој 

групи 

• Рад у малим 

групама 

• Рад у пару 

  

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративн

а 

• Метода 

практичних 

радова 

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Уочавање 

• Лабораторијске 

вежбе 

• Цртање 

• Посматрање 

• Организација  

• Уџбеник 

• Табла 

• Креда 

• Илустрације 

• Енциклопедије 

• Компјутер 

• Пројектор 

• Образовни 

софтвери 

• Лабораторијски 

материјал  

 

Наставна  тема:  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

• Идентификује 

основне односе у 

биоценози на 

задатим примерима. 

• Упореди 

прикупљене податке 

о изабраној врсти и 

њеној бројности на 

• Састав и структура 

популација. 

Популациона 

динамика (природни 

прираштај и 

миграције). 

• Абиотички фактори 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у великој 

групи 

• Рад у малим 

групама 

• Рад у пару 

  

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративн

а 

• Метода 

практичних 

радова 

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Уочавање 

• Лабораторијске 

вежбе 

• Цртање 

• Уџбеник 

• Табла 

• Креда 

• Илустрације 

• Енциклопедије 

• Компјутер 

• Пројектор 

• Образовни 
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различитим 

стаништима. 

• Идентификује 

трофички ниво 

организма у мрежи  

исхране. 

• Илуструје 

примерима однос 

између еколошких 

фактора и ефеката 

природне селекције. 

• Анализира разлику 

између сличности и 

сродности 

организама на 

примерима 

конвергенције и 

дивергенције.  

• Повеже утицај 

абиотичких 

чинилаца у 

одређеној животној 

области – биому са 

животним формама 

које га насељавају. 

• Предложи акције 

заштите 

биодиверзитета и 

учествује у њима. 

и биотички односи 

као чиниоци 

природне селекције 

(адаптације). 

• Мреже исхране. 

Животне области. 

• Конвергенција и 

дивергенција 

животних форми. 

• Заштита природе. 

Заштита 

биодиверзитета. 

• Посматрање 

• Организација  

софтвери 

• Лабораторијски 

материјал  

Наставна  тема:  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

• Аргументује 

предности 

вакцинације. 

• Примени поступке 

• Примери наследних 

болести. 

• Особине и грађа 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у великој 

групи 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Уџбеник 

• Табла 

• Креда 

• Илустрације 
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збрињавања лакших 

облика крварења. 

• Анализира задати 

јеловник са аспекта 

уравнотежене и 

разноврсне исхране. 

• Идентификује 

поремећаје исхране 

на основу типичних 

симптома 

(гојазност, 

анорексија, 

булимија). 

• Планира време за 

рад, одмор и 

рекреацију. 

• Доведе у везу 

измењено понашање 

људи са 

коришћењем 

психоактивних 

супстанци. 

• Расправља о 

разликама међу 

људима са аспекта 

генетичке 

варијабилности, 

толеранције и 

прихватања 

различитости. 

вируса. Болести 

изазване вирусима. 

• Имунитет, вакцине. 

• Пулс и крвни 

притисак. 

• Прва помоћ: повреде 

крвних судова 

(практичан рад). 

• Принципи 

уравнотежене 

исхране и 

поремећаји у 

исхрани. 

• Значај правилног 

чувања, припреме и 

хигијене намирница; 

тровање храном. 

• Промене у 

адолесценцији. 

• Здрави стилови 

живота (сан, 

кондиција, итд). 

• Последице болести 

зависности – 

наркоманија. 

• Рад у малим 

групама 

• Рад у пару 

  

• Метода 

практичних 

радова 

• Уочавање 

• Лабораторијске 

вежбе 

• Цртање 

• Посматрање 

• Организација 

 

• Енциклопедије 

• Компјутер 

• Пројектор 

• Образовни 

софтвери 

• Лабораторијски 

материјал 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

• У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени 

рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, како прикупљају 

податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое 
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исхода и начине оцењивања 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ПОЈЕДИНАЧНО УКУПНО 

 

Циљ учења Физике јесте да ученици стекну 

базичну jeзичку и научну писменост, оспособе 

се да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, образложе своје 

мишљење у оквиру дискусије, упознају 

природне појаве и основне природне законе и 

њихову примену у свакодневном животу, 

развију мотивисаност за учење и напредују ка 

достизању одговарајућих образовних 

стандарда. 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 

 

 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

 

 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА 

СНАГА 

 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

25 

72 

12 

11 

15 

9 

 

 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна  тема:  СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

– разликује скаларне и 

векторске физичке 

величине; 

– користи и анализира 

Сила као узрок промене 

брзине тела. Појам 

убрзања. 

Успостављање везе 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални 

• Рад у паровима 

• Монолошко-

дијалошка 

• Рад на тексту 

• Илустративно-

демонстративна  

•  Рад на 

рачунару 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Уџбеник 

• Збирке 

задатака 

• Пројектор 

• Рачунар  

Септембар, 

октобар, 

новембар 
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резултате мерeња 

различитих физичких 

величина и приказује 

их табеларно и 

графички; 

– анализира зависност 

брзине и пређеног 

пута од времена код 

праволинијских 

кретања са сталним 

убрзањем; 

– примени Њутнове 

законе динамике на 

кретање тела из окру- 

жења; 

– демонстрира појаве: 

инерције тела, 

убрзаног кретања, 

кретање 

тела под дејством 

сталне силе, силе 

трења и сила акције и 

реак- 

ције на примерима из 

окружења; 

– самостално изведе 

експеримент из 

области кинематике и 

ди- 

намике, прикупи 

податке мерењем, 

одреди тражену 

физичку ве- 

између силе, масе тела и 

убрзања. Други 

Њутнов закон. 

Динамичко мерење силе. 

Међусобно деловање два 

тела – силе акције и 

реакције. Трећи 

Њутнов закон. Примери 

Равномерно променљиво 

праволинијско кретање. 

Интензитет,правац и смер 

брзине и убрзања. 

Тренутна и средња брзина 

тела. 

Зависност брзине и пута 

од времена при 

равномерно променљи-

вом праволинијском 

кретању. 

Графичко представљање 

зависности брзине тела од 

времена код равномерно 

променљивог 

праволинијског кретања. 

• Индивидуализиран • Лабораторијско-

експериментална 

• Писање 

• Цртање 

• Практичан рад 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

• Истраживање 

• Пројектовање 

• Анализа 

садржаја 
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личину и објасни 

резултате 

експеримента; 

– решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке (ки- 

нематика и динамика 

кретања тела, трење, 

равнотежа полуге, 

сила потиска, закони 

одржања...); 

 

 

  

Демонстрациони огледи: 

– Илустровање 

инерције тела помоћу 

папира и тега. 

– Кретање куглице 

низ Галилејев жљеб. 

– Кретање тела под 

дејством сталне силе. 

– Мерење силе 

динамометром. 

– Илустровање закона 

акције и реакције 

помоћу динамометара 

иколица, колица са 

опругом и других 

огледа (реактивно 

кретањебалона и 

пластичне боце). 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање 

сталног убрзања при 

кретању куглице низ 

жљеб. 

2. Провера Другог 

Њутновог закона 
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помоћу покретног 

телa (ко-лица) или 

помоћу Атвудове 

машине. 

Наставна  тема:  КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 

– разликује скаларне и 

векторске физичке 

величине; 

– користи и анализира 

резултате мерeња 

различитих физичких 

величина и приказује 

их табеларно и 

графички; 

– покаже од чега 

зависи сила трења и 

на основу тога 

процени 

како може променити 

њено деловање; 

– демонстрира појаве: 

инерције тела, 

убрзаног кретања, 

кретање 

тела под дејством 

сталне силе, силе 

трења и сила акције и 

реак- 

ције на примерима из 

окружења; 

– самостално изведе 

експеримент из 

области кинематике и 

Убрзање при кретању тела 

под дејством силе теже. 

Галилејев оглед. 

Слободно падање тела, 

бестежинско стање. Хитац 

навише и хитац наниже. 

Силе трења и силе отпора 

средине (трење мировања, 

клизања и котрљања). 

Утицај ових сила на 

кретање тела. 

Демонстрациони огледи: 

– Слободно падање тела 

различитих облика и маса 

(Њутнова цев, слободан 

пад везаних новчића…). 

– Падање тела у разним 

срединама. 

– Бестежинско стање тела 

(огледи са динамометром, 

с два тега и папиром 

између њих, са 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални 

• Рад у паровима 

• Индивидуализиран 

• Монолошко-

дијалошка 

• Рад на тексту 

• Илустративно-

демонстративна  

• Лабораторијско-

експериментална 

• Писање 

• Цртање 

• Практичан рад 

• Рад на 

рачунару 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

• Истраживање 

• Пројектовање 

• Анализа 

садржаја 

•  Уџбеник 

• Збирке 

задатака 

• Пројектор 

• Рачунар 

  

Децембар,јануар 
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ди- 

намике, прикупи 

податке мерењем, 

одреди тражену 

физичку ве- 

личину и објасни 

резултате 

експеримента; 

– решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке (ки- 

нематика и динамика 

кретања тела, трење, 

равнотежа полуге, 

сила потиска, закони 

одржања...); 

пластичном чашом која 

има отвор на дну и 

напуњена је водом). 

– Трење на столу, косој 

подлози и сл. 

– Мерење силе трења 

помоћу динамометра. 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање убрзања 

тела које слободно пада. 

2. Одређивање 

коефицијента трења 

клизања. 

Наставна  тема:  РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

– разликује скаларне и 

векторске физичке 

величине; 

– користи и анализира 

резултате мерeња 

различитих физичких 

величина и приказује их 

табеларно и графички; 

– покаже врсте и услове 

равнотеже чврстих тела на 

Деловање две силе на 

тело, појам резултујуће 

силе кроз различите 

примере слагања сила. 

Разлагање сила. 

Појам и врсте равнотеже 

тела. Полуга, момент силе. 

Равнотежа полуге и њена 

применa. 

Сила потиска у течности и 

гасу. Архимедов закон и 

његовa применa. Пливање 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални 

• Рад у паровима 

• Индивидуализиран 

• Монолошко-

дијалошка 

• Рад на тексту 

• Илустративно-

демонстративна  

• Лабораторијско-

експериментална 

• Писање 

• Цртање 

• Практичан рад 

• Рад на 

рачунару 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

• Истраживање 

• Пројектовање 

• Анализа 

садржаја 

• Уџбеник 

• Збирке 

задатака 

• Пројектор 

• Рачунар 

  

Фебруар, март 
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примеру из окружења; 

– наводи примере простих 

машина које се користе у 

свакоднев- 

ном животу; 

– прикаже како сила 

потиска утиче на 

понашање тела 

потопљених у течност и 

наведе услове пливања 

тела на води; 

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке (ки- 

нематика и динамика 

кретања тела, трење, 

равнотежа полуге,сила 

потиска, закони 

одржања...); 

и тоњење тела. 

Демонстрациони огледи: 

– Врсте равнотеже помоћу 

лењира или штапа. 

– Равнотежа полуге. 

– Услови пливања тела 

(тегови и стаклена посуда 

на води, Картезијански 

гњурац, суво грожђе у 

минералној води, свеже 

јаје у води и воденом 

раствору соли, мандарина 

са кором и без коре у 

води, пливање коцке леда 

на води…). 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање густине 

чврстог тела применом 

Архимедовог закона. 

Наставна  тема:  МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА СНАГА 

– разликује скаларне и 

векторске физичке 

величине; 

– користи и анализира 

резултате мерeња 

Механички рад. Рад силе. 

Рад силе теже и силе 

трења. 

Квалитативно увођење 

појма механичке енергије 

тела. Кинетичка енергија 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални 

• Рад у паровима 

• Индивидуализиран 

• Монолошко-

дијалошка 

• Рад на тексту 

• Илустративно-

демонстративна  

• Лабораторијско-

• Рад на 

рачунару 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Уџбеник 

• Збирке 

задатака 

• Пројектор 

• Рачунар 

  

Април, мај 
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различитих физичких 

величина и приказује их 

табеларно и графички; 

– повеже појмове 

механички рад, енергија и 

снага и израчуна рад силе 

теже и рад силе трења; 

– разликује кинетичку и 

потенцијалну енергију 

тела и повеже њихове 

промене са извршеним 

радом; 

– демонстрира важење 

закона одржања енергије 

на примерима из 

окружења; 

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке (кинематика и 

динамика кретања тела, 

трење, равнотежа полуге, 

сила потиска, закони 

одржања...); 

тела. Потенцијална 

енергија. Гравитациона 

потенцијална енергија 

тела. 

Веза између промене 

механичке енергије тела и 

извршеног рада. 

Закон о одржању 

механичке енергије. 

Снага. Коефицијент 

корисног дејства. 

Демонстрациони огледи: 

– Илустровање рада 

утрошеног на савладавање 

силе трења при клизању 

тела по различитим 

подлогама, уз коришћење 

динамометра. 

– Коришћење 

потенцијалне енергије 

воде или енергије 

надуваног балона за 

вршење механичког рада. 

– Примери механичке 

енергије тела. Закон о 

одржању механичке 

експериментална 

• Писање 

• Цртање 

• Практичан рад 

• Самопроцена 

• Истраживање 

• Пројектовање 

• Анализа 

садржаја 
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енергије (Галилејев жљеб; 

математичко клатно; тег 

са опругом) 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање рада силе 

под чијим дејством сe тело 

креће по различитим 

подлогама. 

2. Провера закона 

одржања механичке 

енергије помоћу колица. 

Наставна  тема: ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

– разликује скаларне и 

векторске физичке 

величине; 

– користи и анализира 

резултате мерeња 

различитих физичких 

величина и приказује их 

табеларно и графички; 

– разликује појмове 

температуре и количине 

топлоте и прикаже 

различите механизме 

преноса топлоте са једног 

тела на друго; 

– анализира промене 

Честични састав 

супстанције: молекули и 

њихово хаотично кретање. 

Топлотно ширење тела. 

Појам и мерење 

температуре. 

Унутрашња енергија и 

температура. 

Количина топлоте. 

Специфични топлотни 

капацитет. Топлотна 

равнотежа. 

Агрегатна стања 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални 

• Рад у паровима 

• Индивидуализиран 

• Монолошко-

дијалошка 

• Рад на тексту 

• Илустративно-

демонстративна  

• Лабораторијско-

експериментална 

• Писање 

• Цртање 

• Практичан рад 

• Рад на 

рачунару 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

• Дискусија 

• Процена 

• Самопроцена 

• Истраживање 

• Пројектовање 

• Анализа 

садржаја 

• Уџбеник 

• Збирке 

задатака 

• Пројектор 

• Рачунар 

 

 

Мај,јун 
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стања тела (димензија, 

запремине и агрегатног 

стања) приликом грејања 

или хлађења; 

– наведе методе добијања 

топлотне енергије и укаже 

на примере њеног 

рационалног коришћења. 

супстанције. 

Демонстрациони огледи: 

– Дифузија и Брауново 

кретање. 

– Ширење чврстих тела, 

течности и гасова 

(надувани балон на 

стакленој посуди – флаши 

и две посуде са хладном и 

топлом водом, 

Гравесандов прстен, 

издужење жице, 

капилара...). 

Лабораторијске вежбе 

1. Мерење температуре 

мешавине топле и хладне 

воде после успостављања 

топлотне равнотеже. 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програмски садржаји седмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је више демонстрационих огледа, а у недостатку наставних средстава могуће 

је користити и видео симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 

1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем – ситуација; 
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3. лабораторијским вежбама; 

4. домаћим задацима; 

5. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (пројекти, допунска настава, додатни рад...); 

6. систематским праћењем рада сваког ученика. 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА 

ЦИЉ УЧЕЊА ХЕМИЈЕ:  

УЧЕНИК: 

✓ ПОВЕЗУЈЕ СТРУКТУРУ СУПСТАНЦИ СА СВОЈСТВИМА И ПРОМЕНАМА 

СУПСТАНЦИ И СВОЈСТВИМА СУПСТАНЦИ С ЊИХОВОМ ПРАКТИЧНОМ 

ПРИМЕНОМ; 

✓ РАЗВИЈА СИСТЕМ ОСНОВНИХ ХЕМИЈСКИХ ПОЈМОВА КАО ДЕО ХЕМИЈСКЕ 

И НАУЧНЕ ПИСМЕНОСТИ; 

✓ РАЗВИЈА ВЕШТИНЕ ЗА ПРАВИЛНО РУКОВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИМ 

ПОСУЂЕМ, ПРИБОРОМ И СУПСТАНЦАМА; 

✓ ПРИМЕЊУЈЕ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ХЕМИЈЕ И ВЕШТИНЕ ЗА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РАД У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА КАО И  У 

СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ И НАСТАВКУ ОБРАЗОВАЊА; 

✓ ПРАТИ И КОРИСТИ ИНФОРМАЦИЈЕ О СУПСТАНЦАМА, ИСКАЗАНЕ 

ХЕМИЈСКИМ ТЕРМИНИМА, ХЕМИЈСКИМ СИМБОЛИМА, ФОРМУЛАМА И 

ХЕМИЈСКИМ ЈЕДНАЧИНАМА; 

✓ ДОНОСИ ОДЛУКЕ И ПРЕДУЗИМА АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ С ПРАВИЛНИМ 

КОРИШЋЕЊЕМ МАТЕРИЈАЛА И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПРОИЗВОДА, 

ПРАВИЛНИМ РАЗВРСТАВАЊЕМ И ОДЛАГАЊЕМ ОТПАДА, ПРАВИЛНОМ 

ИСХРАНОМ, БРИНЕ О ЗДРАВЉУ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ; 

✓ РАЗВИЈА СПОСОБНОСТ АПСТРАКТНОГ И КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА; 

✓ РАЗВИЈА СПОСОБОСТ ЗА САРАДЊУ И ТИМСКИ РАД И ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА СЕБИ, ДРУГИМА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ; 

РАЗРЕД:  СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:  72 
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ИСХОДИ  

(По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: ) 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

− идентификује, објашњава и развија 

појмове који повезују хемију са 

другим наукама и различитим 

професијама и принципима 

одрживог развоја; 

− правилно рукује лабораторијским 

посуђем, прибором и супстанцама и 

показује одговоран однос према 

здрављу и животној средини; 

− експериментално појединачно и у 

групи  испита, објасни и опише 

физичка и хемијска својства 

супстанци, као и физичке и 

хемијске промене супстанци; 

− повезује физичка и хемијска 

својства супстанци са применом у 

свакодневно животу и различитим 

професијама; 

− налази потребне информације у 

различитим изворима користећи 

основну хемијску терминологију и 

симболику; 

− објашњава основну разлику између 

ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 

НАУКА И ХЕМИЈА У СВЕТУ 

ОКО НАС (3) 

Предмет изучавања хемије. Везе између хемије 

и других наука.  

Примена хемије у различитим делатностима и 

свакодневном животу.  

Супстанца. Врсте супстанци: хемијски 

елементи, хемијска једињења и смеше. 

Демонстрациони огледи: 

Демонстрирање узорака елемената, једињења и 

смеша. 

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 

(7) 

Хемијска лабораторија и експеримент. 

Лабораторијско посуђе и прибор. 

Физичка и хемијска својства супстанци. 

Физичке и хемијске промене супстанци. 

Демонстрациони огледи: 

Демонстрирање правилног руковања 

лабораторијским посуђем и прибором и 

правилног извођења основних лабораторијских 

техника рада: испитивање физичких и 

хемијских својстава и промена супстанци.  

Лабораторијска вежба I: 

Основне лабораторијске технике рада: мешање, 

уситњавање и загревање супстанци.  

Лабораторијска вежба II: 

Физичка својства супстанци и мерење масе, 

запремине и температуре супстанце. 
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хемијских елемената и једињења и 

препознаје примере хемијских 

елемената и једињења у 

свакодневномживоту; 

− објашњава по чему се разликују 

чисте супстанце од смеша и 

илуструје то примерима; 

− разликује хомогене и хетерогене 

смеше и наводи примере тих смеша 

из свакодневног живота; 

− раздваја састојке смеша, безбедно 

рукујући супстанцама и прибором; 

− представља структуру атома, 

молекула и јона помоћу модела, 

симбола и формула; 

− повезује распоред електрона у 

атому елемента с положајем 

елемента у Периодном систему 

елемената и својствима елемента; 

− разликује хемијске елементе и 

једињења на основу хемијских 

симбола и формула; 

− разликује типове хемијских веза, 

препознаје тип хемијске везе у 

супстанцама и повезује са 

својствима тих супстанци; 

− објасни процес растварања 

супстанце и квантитативно значење 

растворљивости супстанце; 

Лабораторијска вежба III: 

Физичке и хемијске промене супстанци. 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ (10) 

Атоми хемијских елемента.  

Хемијски симболи. 

Грађа атома: атомско језгро и електронски 

омотач. 

Атомски и масени број, изотопи. 

Распоред електрона по нивоима у атомима 

елемената. 

Периодни систем елемената (ПСЕ), закон 

периодичности и веза између броја и распореда 

електрона по нивоима у атомима елемената и 

положаја елемената у ПСЕ. 

Племенити гасови. Својства и примена. 

Демонстрациони оглед: 

Формулисање претпоставке о честичној грађи 

супстанце. 

Лабораторијска вежба IV: 

Одређивање валентног нивоа и броја  

валентних електрона. 

МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА (9) 

Ковалентна веза: молекули елемената и 

молекули једињења. Атомска и молекулска 

кристална решетка. 

Јонска хемијска веза. Јонска кристална 

решетка. 

Валенца и хемијске формуле и називи. 

Демонстрациони огледи: 

Својства супстанци са ковалентном и јонском 

везом. 

Лабораторијска вежба V: 

Упоређивање својстава супстанци са јонском и 

ковалентном везом. 
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− изводи израчунавања у вези с 

масеним процентним саставом 

раствора;  

− пише хемијске једначине и објасни 

њихово квалитативно и 

квантитативно значење; 

− квантитативно тумачи хемијске 

симболе и формуле користећи 

појмове релативна атомска и 

молекулска маса, количина 

супстанце и моларна маса; 

− опише физичка и хемијска својства 

водоника и кисеоника; 

− разликује оксиде, киселине, 

хидроксиде (базе) и соли на основу 

хемијске формуле и назива  и 

описује основна својства ових класа 

једињења;  

− индикаторима испита и на рН скали 

процени киселост раствора; 

− тумачи ознаке са амбалаже 

супстанци / комерцијалних 

производа. 

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ 

СМЕШЕ (11) 

Смеше: хомогене и хетерогене. 

Раствори - хомогене смеше. 

Растварање и растворљивост. 

Вода и ваздух- хомогене смеше у природи. 

Масени процентни састав смеша. 

Раздвајање састојака смеша: декантовање, 

цеђење и одвајање помоћу магнета.  

Демонстрациони огледи:  

Састав и својства смеше, раствори и њихова 

својства, растворљивост, незасићени, засићени 

и презасићени раствори, раздвајање састојака 

смеше. 

Лабораторијска вежба VI: 

Испитивање растворљивости супстанци. 

Лабораторијска вежбаVII:  

Раздвајање састојака смеша: декантовање, 

цеђење и одвајање помоћу магнета. 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ  

(8) 

Хемијске реакције.  

Закон о одржању масе. 

Хемијске једначине. 

Демонстрациони огледи: 

Мерење и упоређивање укупне масе супстанци 

пре и после хемијске реакције у отвореном и 

затвореном реакционом систему. 

Лабораторијска вежбаVIII:  

Састављање једначина хемијских реакција. 

ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ 

(12) 

Релативна атомска и релативна молекулска 

маса. 

Количина супастанце и мол. Моларна маса. 

Закон сталних односа маса.  

Масени процентни састав једињења. 

Израчунавања на основу једначине хемијске 
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реакције. 

Лабораторијска вежбаIХ:  

Мерење масе супстанце  и израчунавање 

количине супстанце и моларне масе. 

ВОДОНИК И КИСЕОНИК И 

ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. 

СОЛИ (12) 

Водоник. 

Кисеоник. Оксидација, сагоревање и корозија. 

Оксиди: хемијске формуле, називи и основна 

својства. 

Киселине: хемијске формуле, називи и основна 

својства. 

Хидроксиди (базе): хемијске формуле, називи и 

основна својства. 

Мера киселости раствора: pH-скала. 

Неутрализација – хемијска реакција киселина и 

хидроксида (база). 

Соли: формуле и називи. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање кисело – базних својстава 

раствора помоћу индикатора; реакција 

неутрализације. 

Лабораторијска вежба X:  

Испитивање кисело-базних својстава раствора 

помоћу индикатора. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ПОЈЕДИНАЧНО УКУПНО 

 

• Да ученик развије техничко-технолошку 

писменост, 

• Да изгради одговоран однос према раду и 

производњи, животном и радном 

окружењу, коришћењу техничких и 

технолошких ресурса 

• Да стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа 

предузимљиво и иницијативно 

I  ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

 

 

 

II  САОБРАЋАЈ 

 

 

 

III  ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 

 

 

IV   РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

 

 

 

V    КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ  

 

 

6 

72 

6 

18 

20 

22 

 

 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна тема:  Животно и радно окружење 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

111  

 

Појам, улога и развој машина 

и механизама. 

Потрошња енергије у 

домаћинству и могућности 

уштеде. 

Утицај дизајна и правилне 

употребе техничких 

средстава на здравље људи. 

Зависност очувања животне 

средине од технологије. 

– повеже развој машина и 

њихов допринос подизању 

квалитета живота и рада; 

– повеже ергономију са 

здрављем и конфором људи 

при употреби техничких 

средстава; 

– анализира да ли је 

коришћење одређене познате 

технике и технологије у 

складу са очувањем животне 

средине; 

– истражи могућности 

смањења трошкова енергије у 

домаћинству; 

 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

 

 

• Слушање 

• Дијалог 

• Посматрање 

• Цртање 

• Уџбеник 

• Свеска 

• Прибор за 

техничко 

цртање 

IX - VI 

Наставна  тема:  Саобраћај 

Машине спољашњег и 

унутрашњег транспорта. 

Подсистеми код возила 

друмског саобраћаја 

(погонски, преносни, 

управљачки, кочиони). 

Исправан бицикл/мопед 

као битан предуслов 

безбедног учешћа у 

саобраћају. 

– разликује врсте 

транспортних машина; 

– повеже подсистеме код 

возила друмског саобраћаја 

са њиховом улогом; 

– провери техничку 

исправност бицикла; 

– демонстрира поступке 

одржавања бицикла или 

мопеда; 

 

• Фронтални 

• Индивидуални 

 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Метода практичних 

радова 

• Слушање 

• Дијалог 

• Посматрање 

• Цртање  

• Уџбеник 

• Свеска 

• Прибор за 

техничко 

цртање 

IX-VI  

Наставна  тема:  Техничка и дигитална писменост 
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Специфичности техничких 

цртежа у машинству. 

Ортогонално и просторно 

приказивање предмета. 

Коришћење функција и алата 

програма за ЦАД. 

Основне компоненте ИКТ 

уређаја. 

Управљање и контрола 

коришћењем рачунарске 

технике и интерфејса. 

– самостално црта скицом и 

техничким цртежом предмете 

користећи ортогонално и 

просторно приказивање; 

– користи ЦАД технологију 

за креирање техничке 

документације; 

– управља моделима 

користећи рачунар; 

– објасни улогу основних 

компоненти рачунара, 

таблета, паметних телефона и 

осталих савремених ИКТ 

уређаја; 

 

• Фронтални 

• Индивидуални 

 

• Вербално- 

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

 

• Монолог 

• Дијалог 

• Рад на 

рачунару 

 

• Уџбеник 

• РС- 

рачунари  

IX-VI 

Наставна  тема:  Ресурси и производња 

Рационално коришћење 

ресурса на Земљи и очување 

и заштита животне средине. 

Материјали у машинству 

(пластика, метали, легуре и 

др.). 

Мерење и контрола – појам и 

примена мерних средстава 

(мерила). 

Технологија обраде 

материјала у машинству 

(обрада материјала са и без 

скидања струготине, 

савремене технологије 

– аргументује значај 

рационалног коришћења 

расположивих ресурса на 

Земљи; 

– идентификује материјале 

који се користе у машинству 

и на основу њихових 

својстава процењује 

могућност примене; 

– користи прибор за мерење у 

машинству водећи рачуна о 

прецизности мерења; 

– врши операције обраде 

материјала који се користе у 

машинству, помоћу 

• фронталан 

• индивидуални 

 

• Вербално- 

текстуална 

• Илустративно-   

       демонстративна 

• Метода практичних    

        радова 

• Монолог 

• Дијалог 

• Цртање 

• Уџбеник 

• СвескаК 

• Комади 

појединих 

грађевинск

их 

материјала 

• Прибор за 

техничко 

цртање 

IX-VI 
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обраде). 

Елементи машина и 

механизама (елементи за 

везу, елементи за пренос 

снаге и кретања, специјални 

елементи). 

Производне машине: врсте, 

принцип рада, појединачна и 

серијска производња. 

Појам, врсте, намена и 

конструкција робота 

(механика, погон и 

управљање). 

Погонске машине – мотори 

(хидраулични, пнеуматски, 

топлотни). 

Моделовање погонских 

машина и/или школског 

мини робота. 

одговарајућих алата, прибора 

и машина и примени 

одговарајуће мере заштите на 

раду; 

– објасни улогу одређених 

елемената машина и 

механизама на једноставном 

примеру; 

– образложи значај примене 

савремених машина у 

машинској индустрији и 

предности роботизације 

производних процеса; 

– објасни основе 

конструкције робота; 

– класификује погонске 

машине – моторе и повеже их 

са њиховом применом; 

 

Наставна  тема:  Конструкторско моделовање 

Проналажење информација, 

стварање идеје и дефинисање 

задатка. 

Самосталан/тимски рад на 

пројекту. 

Израда техничке 

документације изабраног 

модела ручно или уз помоћ 

рачунарских апликација. 

Реализација пројекта – израда 

модела коришћењем алата и 

– самостално/тимски истражи 

и реши задати проблем у 

оквиру пројекта; 

– изради производ у складу са 

принципима безбедности на 

раду; 

– тимски представи идеју, 

поступак израде и производ; 

– креира рекламу за израђен 

производ; 

• фронталан 

• индивидуални 

 

• Вербално- 

текстуална 

• Илустративно-      

       Демонстративна 

*    Метода практичних 

радова 

• Монолог 

• Дијалог 

• Посматрање 

• Уџбеник  

• Свеска 

• Прибор за 

техничко 

цртање 

IX-VI 
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машина у складу са 

принципима безбедности на 

раду. 

Представљање идеје, 

поступака израде и 

производа. 

Процена сопственог рада и 

рада других на основу 

постављених критеријума. 

Употреба електронске 

коресподенције са циљем 

унапређења производа. 

Одређивање оквирне цене 

трошкова и вредност 

израђеног модела. 

Креирање рекламе за израђен 

производ. 

– врши е-коресподенцију у 

складу са правилима и 

препорукама са циљем 

унапређења продаје; 

– процењује свој рад и рад 

других на основу 

постављених критеријума 

(прецизност, педантност и 

сл.). 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Програм наставе и учења технике и технологије захтева разноврстан методички приступ с обзиром на различитост функција и карактера појединих делова 

програмских садржаја као и психофизичке могућности ученика.За успешно остваривање програма ,односно циља учења,потребно је организовати наставу у 

складу са следећим захтевима: 

• уводити ученике у свет технике и технологије на занимљив начин 

• омогућити ученицима да  исказују своје властите креативне способности 

• наставне садржаје остваривати на спојеним часовима 

• правилна примена техничких средстава и технолошких поступака 

• корелација 

• алгоритмизовати наставу 

• реализација пројеката 

• посете музејима, сајмовима... 

• ученицима се не задају домаћи задаци 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
          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 
 

  Недељни фонд      

часова 

Годишњи  фонд 

часова 

1.ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 

     1.1РЕДОВНА  НАСТАВА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ  

ВАСПИТАЊА 

 

3 

 

108 

 

 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – 108 ЧАСОВА 

Редни 

број 

Предметне области  

 

 

 

 

Реализују се кроз све наставне области 

 

и теме уз практичан рад 

 

1. Физичке   способности 

2. Физичка  и  здравствена 

култура 

 1.Физичко  вежбање  и  спорт 

2. Здравствено  васпитање 
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3. 

 

Моторичке   вештине,  спорт   и  

 спортске   дисциплине 

Месец Обучавање Увежбавање Провера Свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тестирање  и  мерење 4 - - - - - - - - 4 - - 8 8 

2. Атлетика 4 5 3 - - - 3 2 3 - 8 9 3 20 

3. Спортска   гимнастика - -  5 7 6 - - - - 7 8 3 18 

4. Плес  и  ритимика - - 2 2 1 - - - - -    5 

5. Основе тимских и спортских 

игара- Одбојка 
3 7 6 4 - - - - - - 8 7 3 20 

6. Основе тимских и спортских 

игара- Кошарка 
- - - - -  6 4 - - 3 5 2 10 

7. Основе тимских и спортских 

игара- Рукомет 
- - - - - - 2 6 2 - 3 5 2 10 

8. Основе тимских и спортских 

игара- Футсал 
- - - - - - - 1 8 1 3 5 2 10 

9.Полигони - - 1 - - 1 1 1 1 - - - 5 5 

6. Теоријски  часови 1 - - - - - - - - 1 - - - 2 

УКУПНО              108 

 

 

Наставни  садржаји 
Број 

часова 

Активности 

ученика у 

васпитно-

образовном 

раду 

Активности 

наставника у 

васпитно-

образовном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

ИСХОДИ 

 

 

Стандарди 
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АТЛЕТИКА 

Обавезни садржаји 

-Усавршавање 
технике 
спринтерског трчања 
и ниског старта 

 --Техника 
штафетног 
трчања.(4x60m) 

-Усавршавање 
технике истрајног 
трчања и високог 
старта 
-Скок у даљ.техника увинуће 
-Бацања кугле 3-4 kg. 

-Истрајно трчање  

- припрема за крос.  

-Скок у вис леђна 

техника 

 

Проширени 

садржаји 

-Четворобој  

20 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

анализирање 

-такмичење 

-анализирање 

објашњавање 

   показивање 

 

демонстрација 

-физичко вежбање 

− користи достигнути ниво 

усвојене технике трчања у 

животним активностима  

 − коригује сопствену технику 

трчања корекцијама наставника  

− доводи у везу развој физичких 

способнобности са личним 

напретком 

− постаје свестан побољшања 

сопствених брзинских својстава 

побољшањем индивидуалне  

технике трчање 

- ученик баца куглу бочном 

техником избачаја 

- ученик примењује технику скока 

у вис 

- ученик примењује технику скока 

у даљ 

Ученик примењује технику 

штафетног трчања 

- зна правила атлетског такмичења 

у скоку увис , 

скоку у даљ,бацању кугле 

  

 

Ф.В.1.1.3. 

Ф.В.1.1.4. 

Ф.В.1.1.5. 

Ф.В.1.1.6. 

Ф.В.1.1.7. 

Ф.В.1.1.8. 

Ф.В.1.1.9 

Ф.В.1.1.10 

 

СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 
Основни садржаји 
Вежбе на тлу. Прескоци 

Греда. 
Гимнастички полигон. 
Проширени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне 

варијанте). 
Висока греда.     Прескок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

-вежбање 

анализирање 

 

 

-анализирање 

објашњавање 

-показивање 

 

 

демонстрација 

-физичко вежбање 

 

 

-примењује усвојене кретне 

структуре у сложеним животним 

активностима и ситуацијама - 

примењује вежбе у партеру: колут 

напред, назад,премет странце. 

-реализује прескок преко козлића 

–разношка 

- прескаче козлић до 110 цм 

висине разношком 

-усвојене елементе имплементира 

кроз полигон  

 

Ф.В.1.1.11. 

Ф.В.1.1.19. 

Ф.В.1.1.14. 

Ф.В.1.1.17. 

Ф.В.1.1.1 

Ф.В.1.1.13. 

Ф.В.1.1.16. 

Ф.В.1.1.15 

Ф.В.1.1.12. 

ПЛЕС И РИТМИКА 

Основни садржаји 

 

5 

-вежбање 

анализирање 

-анализирање 

објашњавање 

демонстрација 

-физичко вежбање 

 

-прескаче вијачу на један од 

 

Ф.В.1.1.20. 
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Вежбе са вијачом. 

 

 -показивање                         

-   поређење 

 демонстрираних начина 

   

             

Ф.В.2.1.18. 

Ф.В.3.1.16 

ТЕСТИРАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ И 

ФУНКЦИОНАЛНИХ 

СПОСОБНОСТИ 

 

Примена националне батерије 

тестoва за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности. 

 

 

 

8 

 
-мерење 

 

-мерење 

-анализирање 

-упоређивање 

-физичко вежбање 

 

− упореди резултате тестирања са 

осталим ученицима и са 

критеријумским  вредностима за 

свој узраст   

− има информацију о 

функционалној усмерености 

појединих вежбовних садржаја  

Ф.В.1.1.24 

Ф.В.1.1.25 

 

 

СПОРТСКА ИГРА 

ОДБОЈКА 

Основни садржаји: 

-Техника одигравања лопте 

прстима. 

- Техника одигравања лопте 

чекићем 

-Игра преко мреже у три 

контакта – прстима и чекићем. 

. доњи ( школски) сервис. 

-техника смечирања у 

олакшаним условима (нижа 

мрежа, подбацивање липте) 

- индивидуални блок, 

-горњи сервис, 

- елементи одбојкашке игре, 

Проширени садржаји: 

-лелујави сервис, 

-групни блок(двојни и тројни) 

-игра са задатком(тактика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-вежбање 

анализирање 

-такмичење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализирање 

-поређење 

објашњавање 

-показивање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрација 

-физичко вежбање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-изведе елементе одбојкашке 

технике 

-примени основна правила одбојке 

-користи елементе технике у игри 

-примени основне тактичке 

елементе 

-учествује на такмичењима између 

одељења 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФВ.1.1.1. 

Ф.В.1.1.2. 

Ф.В.2.1.1 

Ф.В.2.1.2 

Ф.В.3.1.1. 

Ф.В.3.1.2. 
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СПОРТСКА ИГРА 

КОШАРКА 

Основни садржаји 

Кошарка: 

 Напреднн елементи технике, 

тактике  и правила игре: 

- дриблинг (сложеније 

варијанте),  

- финтирање 

-демаркирање 

- ситуациона игра 1-1 

-сарадња два и три играча  

- игра са применом правила 

Основни принципи 

колективне одбране и напада. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-вежбање 

анализирање 

-трчање  

-скакање 

-такмичење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-анализирање 

-поређење 

објашњавање 

-показивање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрација 

-физичко вежбање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− примењује усвојену технику 

вођења лопте у игри и спорту 

 - има квалитенију контролу над 

лоптом у игри и спорту 

− примењује усвојену технику 

контроле, хватања и додавања  

лопте у игри и спорту  

− хвата и додаје лопту 

примењујући демонстрирану 

технику 

- изведе елементе 

кошаркашке технике; 

- примени основна правила 

кошарке; 

- користи елементе кошарке у 

игри; 

- применн основне елементе 

тактике у одбрани и нападу; 

- учествује на унутар одељенским 

такмичењима;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФВ.1.1.1. 

Ф.В.1.1.2. 

Ф.В.2.1.1 

Ф.В.2.1.2 

Ф.В.3.1.1. 

Ф.В.3.1.2. 

 

 

СПОРТСКА ИГРА 

РУКОМЕТ 

 

-Поновити  елементе технике 

и тактике , 

-Примена усвојених 

елемената у диригованој и 

ситационој игри, 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

-вежбање 

анализирање 

-трчање  

-скакање 

-такмичење 

-анализирање 

-поређење 

објашњавање 

-показивање 

демонстрација 

-физичко вежбање 

 

 

- има квалитенију контролу над 

лоптом у игри и спорту 

− примењује усвојену технику 

контроле, хватања и додавања  

лопте у игри и спорту  

− хвата и додаје лопту 

примењујући демонстрирану 

технику 

- примењује неколико начина 

 

 

ФВ.1.1.1. 

Ф.В.1.1.2. 

Ф.В.2.1.1 

Ф.В.2.1.2 

Ф.В.3.1.1. 

Ф.В.3.1.2 
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-Игра уз примену правила 

 

 

 

 

СПОРТСКА ИГРА 

ФУТСАЛ 

 

-Поновити  елементе технике 

и тактике , 

-Примена усвојених 

елемената у диригованој и 

ситационој игри, 

-Игра уз примену правила 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА: 

Основни садржаји 

Основна правила вежбања. 

Основна правила Одбојке, 

Кошарке ,Рукомета и Футсала 

Понашање према осталим 

субјектима у игри 

(према судији, играчима 

супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање 

материјалних добара која се 

користе у вежбању 

Уредно постављање и 

склањање справа и реквизита 

неопходних за вежбање. 

Облици насиља у физичком 

васпитању и cпopтy. 

„Ферплеј" (навијање, победа, 

пораз решавање конфликтних 

ситуација). 

Писани и елекгронски извори 

информација из области 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шутирања и користи  једноструку 

финту  

- препознаје позиције играча у 

нападу и одбрани 

 

 - усвојене садржаје примењује у 

позиционој игри у нападу и 

одбрани 

- зна основна правила игре  

- усвојене садржаје  примењује у 

игри и спорту 

 

 

 

Физичко вежбање и спорт 

 − делимично користи основну 

терминологију вежбања  

− поштује правила понашања у  

простору за вежбање у школи и 

ван ње  

− примени договорене мере 

безбедности током вежбања и 

понаша се у складу са етичким 

нормама  

− одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање  

 – примени и поштује правила 

тимске и спортске игре у складу 

са етичким нормама 

– навија и бодри учеснике на 

такмичењима и решава конфликте 

на социјално прихватљив начин 

– користи различите изворе 

информација заупознавање са 

разноврсним облицима физичких 

и спортско-рекреативних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.в.1.2.1. 

Ф.в.1.2.2. 

Ф.в.1.2.3. 

Ф.в.1.2.4. 

Ф.в.1.2.5. 

Ф.в.2.2.1 

Ф.в.2.2.2. 

Ф.в.2.2.3. 

Ф.в.3.2.1. 

Ф.в.3.2.2 

Ф.в.3.2.3. 
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физичког васпитања и спорта. 

Развој физичких способности 

у функцији сналажења у 

ванредним ситyацијама 

(земљотрес, поплава, 

пожар...). 

Повезаност физичког вежбања 

и естетике. 

Значај вежбања у породици. 

Планирање вежбања у оквиру 

дневиих активности. 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Значај физичке активности за 

здравље 

Поштовање здравствених и 

хигијенских мера пре и после 

вежбања 

Хигијена пре и после вежбања 

Утицај правилне исхране на 

здравље и развој људи 

Исхрана пре и после вежбања 

Прва помоћ: 

– значај прве помоћи, 

– врсте повреда. 

Вежбање и играње на чистом 

ваздуху – чување околине 

приликом вежбања 

активности 

– прихвати сопствену победу и 

пораз у складу са „ферплејом” 

– примењује научено у физичком 

и здравственом васпитању у 

ванредним ситуацијама 

– препозна лепоту покрета и 

кретања у физичком вежбању и 

спорту 

– направи план дневних 

активности 

Здравствено васпитање 

-наведе примере утицаја физичког 

вежбања на здравље 

– разликује здравe и нездравe 

начине исхране 

– направи недељни јеловник 

уравнотежене исхране уз помоћ 

наставника 

- примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања 

 - има сазнања о значају аеробних 

активности на позитивне 

функционалне промене организма 

– примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања 

– препозна врсту повреде 

– правилно реагује у случају 

повреде 

– чува животну средину током 

вежбања 
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ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Основни садржаји 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој покретљивости. 
Вежбе за развој аеробне 
издржљивости. Вежбе за 
развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије 

тестoва за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности. 

 

 

   

- објасни својим речима значај 

примењених вежби; 

- процени ниво сопствене дневне 

физичке активности; 

- препозна начине за 

побољшање својих 

физичких способности;  

- прелозна могуће 

последице недовољне 

физичке активностн; 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

Циљ учења Информатике и рачунарства 

јеоспособљавање учениказа управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у 

дигиталномокружењу, креирање дигиталних садржаја 

и рачунарских програма за решавање различитих 

проблема у друштву које се развојем дигиталних 

технологија брзо мења 

I ИКТ 

 

II ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 

III РАЧУНАРСТВО 

 

IV ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

10 

4 

14 

8 

Укупно: 36 

 

САДРЖАЈ ИСХОДИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ 
АКТИВНОСТ

И 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

Наставнатема: ИКТ 

• Обележавање логичке структуре и 

генерисање прегледа садржаја 

текстуалног документа 

• Разликује 

визуелну 

презентацију 

• Фронтални 

• Индивидуалн

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно 

• Монолог 

• Дијалог 

• Уџбеник 

• Свеска IX - XI 
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• Карактеристике рачунарске графике ( 

пиксел, резолуција, RGB и CMYK 

модели приказа боја, растерска и 

векторска графика) 

• Рад у програму за растерску графику 

• Рад у програму завекторску графику 

• Израда гиф анимација 

• Коришћење алата за снимање екрана 

 

и логичку 

структуру 

текста 

• Користи алате 

за стилско 

обликовање 

документа и 

креирање 

прегледа 

садржаја у 

програму за 

обраду текста 

• Објасни 

принципе 

растерске и 

векторске 

графике и 

модела 

приказа боја 

• Креира 

растерску 

слику у 

изабраном 

програму 

• Креира 

векторску 

слику у 

изабраном 

програму 

• Користи 

алатке за 

уређивање и 

трансформаци

ју слике 

• Креира гиф 

анимацију 

• Креира видео-

запис 

и демонстратив

на 

• Метода 

практичних 

радова 

• Анализа 

• Синтеза 

• Посматрање 

• Уочавање 

 

• Рачунар 

• Пројекто

р 
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коришћењем 

алата за 

снимање 

екрана 

Наставна тема: Дигитална писменост 

• URL, DNS, IP адреса 

• Хипервеза и хипертекст 

• Електронска пошта, креирање 

налога, слање и пријем поште 

• Електронска пошта ( контакти, 

безбедност, нежељена пошта) 

• Рад на дељеним документима ( 

текстуалним 

документима/презентацијама/упитни

цима) у облаку 

 

• Разликује 

појмове URL, 

DNS, IP 

адреса 

• Објасни 

појмове 

хипервеза и 

хипертекст 

• Креира, 

форматира и 

шаље 

електронску 

пошту 

• Обавља 

електронску 

комуникацију 

на сигуран, 

етички 

одговоран и 

безбедан 

начин водећи 

рачуна о 

приватности 

• Препозна 

непримерени 

садржај, 

нежељене 

контакте и 

адекватно се 

заштити 

• Сараднички 

креира и дели 

документе у 

• Фронтални 

• Индивидуалн

и 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно

-

демонстратив

на 

• Метода 

практичних 

радова 

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Посматрање 

• Уочавање 

 

• Уџбеник 

• Свеска 

• Рачунар 

• Пројекто

р 

 

XI - XII 
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облаку водећи 

рачуна о 

одговарајућим 

нивоима 

приступа 

• Подешава 

хипервезе 

према делу 

садржаја, 

другом 

документу 

или веб 

локацији 

Наставна тема: Пројетни задатак из ИКТ и дигиталне писмености 

• Фазе пројектног задатка од израде 

плана до представљања решења 

• Израда пројектног задатка у 

корелацији са другим предметима 

• Вредновање резултата пројектног 

задатка 

• Сарађује са 

осталим 

члановима 

групе у свим 

фазама 

пројектног 

задатка 

• Креира, 

уређује и 

структуира 

дигиталне 

садржаје који 

комбинују 

текст, слике, 

линкове, 

табеле и 

анимације 

 

• Фронтални 

• Индивидуалн

и 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно

-

демонстратив

на 

• Метода 

практичних 

радова 

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Посматрање 

• Уочавање 

 

• Уџбеник 

• Свеска 

• Рачунар 

• Пројекто

р 

XII 

Наставна тема: Рачунарство 

• Рад са изабраним текстуалним 

програмским језиком у области 2Д 

графике 

• Основне карактеристике изабране 

графичке библиотеке 

• Уз помоћ 

програмске 

библиотеке 

текстуалног 

програмског 

• Фронтални 

• Индивидуалн

и 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно

-

демонстратив

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Уџбеник 

• Свеска 

• Рачунар 

• Пројекто

I - V 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

126  

 

• Методе за исцртавање основних 

геометријских облика 

• Подешавање боја и положаја објеката 

• Примена петљи и случајно 

генерисаних вредности на 

исцртавање геометријских облика 

 

језика 

исцртава 

елементе 2Д 

графике 

• Употребљава 

петље и 

генератор 

насумичних 

бројева за 

исцртавање 

сложенијих 

облика 

• Планира, 

опише и 

имплементира 

решење 

једноставног 

проблема 

• Проналази и 

отклања 

грешке у 

програму 

 

на 

• Метода 

практичних 

радова 

• Посматрање 

• Уочавање 

 

р 

Наставна тема: Пројектни задатак из Рачунарства 

• Фазе пројектног задатка од израде 

плана до представљања решења 

• Израда пројектног задатка у 

корелацији са другим предметима 

• Вредновање резултата пројектног 

задатка 

 

• Креира 

рачунарске 

програме који 

доприносе 

решавању 

пројектног 

задатка 

• Поставља 

резултат свог 

рада на 

Интернет ради 

дељења са 

другим уз 

помоћ 

• Фронтални 

• Индивидуалн

и 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно

-

демонстратив

на 

• Метода 

практичних 

радова 

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Посматрање 

• Уочавање 

 

• Уџбеник 

• Свеска 

• Рачунар 

• Пројекто

р 

V - VI 
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наставника 

• Вреднује 

своју улогу у 

групи при 

изради 

пројектног 

задатка и 

активности за 

које је био 

задужен 
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ--ОБЛАСТИ 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ПОЈЕДИНАЧНО УКУПНО 

 

Циљ учења Грађанског васпитања је да 

ученик изучавањем и практиковањем 

основних принципа, ,вредности и 

процедура грађанског друштва постане 

свестан својих права и одговорности, 

осетљив за потребе других, и спреман да 

активно делује у заједници. 

ЉУДСКА ПРАВА 

 

 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

 

 

 

           9 

            9 

           9 

         9 

 

 

 

            36 

 

 

 

 
 

ИСХОДИ:по завршетку 
САДРЖАЈИ 

ОБЛИЦИ 

РАДА 
МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 
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разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

– у  

Наставна  тема:  ЉУДСКА ПРАВА 

'--– наведе и опише основне 

карактеристике људских 

права; 

– својим речима опише везу 

између права појединца и 

општег добра; 

– дискутује о односу права и 

правде и o сукобу права 

-образложи личну 

одговорност у заштити свог 

здравља 

-штити своја права на начин 

који не угрожава друге и 

њихова права; 

 

 

 

 

  

Карактеристике 

људских права- 

урођеност, 

универзалност,неотуђив

ост,недељивост.Опште 

добро.Права појединца и 

опште добро.Сукоб 

појединачних права и 

општег добра.Права и 

правда.Социјална 

правда. 

*Индивидуални 

*Фронтални 

*Групни 

*Индивидуализ

овани 

*Методе разговора 

*Методе усменог 

излагања 

*Илустративно-

демостративна 

*Метода практичног 

рада 

*Метода  рада са 

текстом 

*Метода рада са 

мултимедијалним 

садржајима. 

*Рад на 

рачунару 

*Упоређивање 

*Размишљање 

*Закључивање 

*Дискусија 

*Процена 

*Самопроцена 

*Истраживање 

*Пројектовање 

*Анализа 

садржаја  

*Рачунари 

*Пројектор 

*Интерактивн

а табла 

*Мултимедија

лни садржаји 

*Интернет 

конекција 

*Уџбеник 

*Материјали  

за практичан 

рад 

IX--XI 

Наставна  тема: ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

*Образложи сврху постојања 

политичких странака; 

*Аргументује потребу 

ограничења и контролу 

власти; 

Политичке странке у 

вишепартијском систему—

Владајуће и опозиционе . 

*Народна скупштина—

сврха и надлежност. 

*Индивидуализо

вани 

*Фронтални 

*Групни 

*Индивидуални 

*Метода разговора 

*Метода усменог 

излагања 

*Илустративно—

демонстративна 

*Рад на 

рачунару 

*Упоређивање 

*Размишљање 

*Закључивање 

Рачунари 

Пројектор 

Интерактивна 

табла 

Мултимедијал

XI--I 
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*Наведе кораке од 

предлагања до усвајања 

закона; 

*Образложи на примеру 

могућност утицаја грађана на 

одлуке народне скупштине;  

*Народни посланици, 

посланичке групе. 

*Процедуре у 

раду,Народне скупштине. 

*Скупштинске дебате. 

*Предлагање и доношење 

закона. 

 

*Метода практичног 

рада 

*Метода рада са 

текстом 

*Метода рада са 

мултимедијалним 

садржајима 

*Дискусија 

*Процена 

*Самопроцена 

*Истраживање 

*Пројектовање 

*Анализа 

садржаја 

ни садржаји  

Интернет 

конекција 

Уџбеник 

Материјали за 

практичан рад  

Наставна  тема: ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ  СВЕТУ  

*Препозна и одупре се 

различитим облицима 

Вршњачког притиска; 

*Препозна опасност када се 

нађе у великој групи људи и 

заштити се 

*Учествује у 

организацији,реализацији и 

евалуацији, симулације 

Народне скупштине 

*Припадност 

групе.Групни идентитет 

као део идентитета 

младих.Односи у 

Вршњачкој групи и њен 

утицај на појединца . 

*Вршњачки притисак . 

*Конформизам . 

*Приватност—обим и 

границе . 

*Понашање људи у маси 

и угроженост права 

појединца . 

*Индивидуализо

вани 

*Фронтални 

*Групни 

*Индивидуални 

*Метода разговара 

*Метода усменог 

излагања 

*Илустративно 

демонстративна 

*Метода практичног 

рада 

*Метода рада са 

текстом 

*Метода рада са 

мултимедијалним 

садржајима 

*Рад на 

рачунару 

*Упоређивање 

*Размишљање 

*Закључивање 

*Дискусија 

*Процена 

*Самопроцена 

*Истраживање 

*Пројектовање 

*Анализа 

садржаја 

*Рачунари 

*Пројектор 

*Интерактивн

а табла 

*Мултимедија

лни садржаји 

*Интернет 

конекција 

*Уџбеник 

*Материјали 

за практичан 

рад 

II--IV 

Наставна  тема:ГРАЂАНСКИ  АКТИВИЗАМ   
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*У дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој 

став заснован на 

аргументима,комуницира на 

конструктиван начин; 

*Проналази, критички разматра 

и користи информације из 

различитих извора; 

Симулација Народне 

скупштине 

*Одређивање улога и 

процедура у скупштини . 

*Формирање посланичких 

група . 

*Избор председника 

скупштине . 

*Формулисање предлога 

закона. 

*Скупштинска дебата . 

*Гласање . 

*Евалуација симулације . 

*Индивидуализо

вани 

*Фронтални 

*Групни 

*Индивидуални 

*Метода разговора 

*Метода усменог 

излагања 

*Илустративно 

демонстративна 

*Метода практичног 

рада 

*Метода рада са 

текстом 

*Метода рада са 

мултимедијалним 

садржајима 

*Рад на 

рачунару 

*Упоређивање 

*Размишљање 

*Закључивање 

*Дискусија 

*Процена 

*Самопроцена 

*Истраживање 

*Пројектовање 

*Анализа 

садржаја 

*Рачунари 

*Пројектор 

*Интерактивн

а табла 

*Мултимедија

лни садржаји 

*Интернет 

конекција 

*Уџбеник 

*Материјали  

за практичан  

рад 

IV--VI 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:Кључни појмови садржаја : Социјална правда, Народна скупштина, Конформизам, 

Вршњачки притисак. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе _учења, планом рада и начином оцењивања. 

Облици наставе:Предмет се реализује кроз следеће облике наставе----теоријска настава ----која се реализује у учионици 

Препоруке за реализацију наставе: * Активности у уводном делу програма треба тако организовати да се обезбеди међусобно упознавање 

ученика са циљевима и наставним садржајима предмета,али и тако да пруже наставнику почетни увид у то са каквим знањима , ставовима и 

вештинама из области грађанског васпитања група располаже.Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, 

проблемске и истраживачке наставе .Квалитет наставе се обезбеђује усаглашавањем садржаја са одговарајућим методичким активностима, и 

сталном разменом информација унутар групе. Добар индикатор  успешне наставе је способност ученика да адекватно примењују стечена 

знања и вештине и да у пракси изражавају ставове и вредности демократског друштва.Наставник треба да пружи неопходну помоћ и подршку 

ученицима у припреми и реализацији активности, а заједно са групом да обезбеди повратну информацију о њеној успешности. 

  

•  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ПОЈЕДИНАЧНО УКУПНО 

 

• православно учење о Богу као Светој 

Тројици 

 

• изграђивање свести о истинском постојању 

човека само у заједници љубави са другим 

човеком и да је човек икона Божија ако 

постоји на начин на који постоји Бог 

1. Богопознање 

 

 

2. Јединство Цркве Христове 

 

 

 

3. Светотајински живот цркве 

 

 

 

4. Српска црква кроз векове 

5 35 плус 

први 

уводни час, 

укупно 36 

 

 

7 

12 

11 
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ИСХОДИ САДРЖАЈИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна  тема:  Богопознање 

 

Уочити да кроз љубав 

према некоме (Богу и 

човеку) и нечему 

(природи) тај постаје 

вредан и посебан за нас. 

 

 

 

  

• Процес 

сазнавања 

• Личносно 

познање 

• Познање Бога 

• Бог је један, али 

није сам 

• Богопознање 

• Фронтални, 

индвидуални 

• Дијалошка 

•  илустративна 

•  поређење 

•  практчни радови 

•  Разликовање 

цркве као 

грађевине - 

храма од 

Цркве као 

заједнице 

људи и свега 

створеног на 

путу до 

спасења; 

развијање 

практичних 

вештина 

савијања, 

• Радна 

свеска и 

уџбеник; 

илустрације 

Нојеве 

барке и 

храма; лист 

хартије, 

бојице, 

лепак, 

маказе; 

срца са 

преградама 

у која се 

Септем

бар, 

октобар 
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лепљења, 

писања 

ситних слова 

и цртежа.... 

уцртавају 

или уписују 

имена 

онога кога 

волимо и 

шта 

волимо; 

• Јутјуб 

• Званични 

сајт 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Наставна  тема: Јединство Цркве христове 

Научити Символ вере и 

схватити његов значај 

као и значај одржавања 

Васељенских сабора 

Сабори као израз јединства 

Цркве 

Васељенски сабори 

Васељенски сабори 

Символ вере 

Символ вере 

Богочовек Христос 

Богочовек Христос 

Фронтални, 

индвидуални 

• дијалошка 

• демонстративна 

• рад на тексту 

• активна 

интердисцип

линарна 

тимска 

проблемска 

мултимедијал

на 

индивидуали

зирана 

кооперативна 

учење 

открићем 

• уџбеник 

радни 

листић 

видео бим 

ЦД плејер 

слике-

иконе, 

званични 

сајт  

Октобар 

 

новемба 
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Наставна  тема:  Светотајински живот цркве 

Научити 7 Светих Тајни , 

разумевање њиховог смисла 

и значаја у нашем животу 

• Светотајински живот 

Цркве 

• Света Литургија – 

светајна Цркве 

• Света Литургија – 

светајна Цркве 

• Свете Тајне 

Крштења и 

Миропомазања 

• Свете Тајне 

Крштења и 

Миропомазања 

• Монашка заједница  

• Монашка заједница 

• Света Тајна 

Исповести 

• Света Тајна Брака 

• Света Тајна 

Рукоположења 

• Молитвословља 

Цркве 

• Светотајински живот 

Цркве 

• фронтални  

• групни рад 

• рад у 

паровима 

• индвидуални 

• монолошка 

дијалошка 

илустративна 

демонстративна рад 

на тексту 

драматизација 

дидактичка игра 

поређење, 

практични радови 

• Посета 

храму, присуство 

на Литургији, 

учеше у истој на 

различите 

начине, одлазак 

индивидуално у 

манастир 

(искуства) 

• Радна 

свеска и 

уџбеник; 

• Слике 

• Иконе 

• Јутјуб 

• Званични 

сајт 
Децемб

ар, 

јануар, 

фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наставна  тема:  Српска црква кроз векове 
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Развој свести о српском 

народу, српској цркви, 

светитељима и култури 

нашег народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Света браћа Кирило и 

Методије 

Свети Сава 

Срби светитељи 

Срби светитељи 

Срби светитељи 

Крсна слава и обичаји 

Крсна слава и обичаји 

Српска црквена баштина 

Српска црквена баштина 

Српска црквена баштина 

Српска Црква кроз векове 

• фронтални  

• групни рад 

• рад у 

паровима 

• индвидуални 

• монолошка 

дијалошка 

илустративна 

демонстративна рад 

на тексту 

• сликање 

светитеља 

• слушање 

светих отаца 

преко 

мултимедије 

• читање 

поучних дела 

светитеља 

• одлазак у 

храм  или 

манастир 

• Радна 

свеска и 

уџбеник; 

• Слике 

• Иконе 

• Јутјуб 

• Званични 

сајт 

Март, 

април, 

мај, 

јуни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

  

• Развијање љубави код ученика, милосрђа, развијање одговорности, јачање карактера, истинољубивости, правдољубивости, осећаја заједнице са 

другима, поштовањем старијих...Читањем Светог Писма, књига светитеља, гледањем православних поучних филмова, одлазак у цркву или 

манастир, учешћем у Литургији и Причешће.  
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 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ПОЈЕДИНАЧНО УКУПНО 

 

Циљ учења Другог 

страног језика је да се 

ученик усвајањем 

функционалних знања о 

језичком систему и 

култури и развијањем 

стратегија учења страног 

језика оспособи за 

основну писмену и 

усмену комуникацију и 

стекне позитиван однос 

према другим језицима и 

културама, као и према 

сопственом језику и 

културном наслеђу. 

- Лични идентитет;  породица и уже друштвено окружење  12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

- Историја, временско искуство и доживљај времена (прошлост – 

садашњост – будућност) 
6 

- Исхрана и гастрономске навике 5 

- Уметност (нарочито модерна књижевност за младе; савремена музика, 

визуелне и драмске уметности итд.) 
20 

- Путовања 8 

- Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи 8 

- Спорт 9 

- Живот у иностранству, контакти са странцима, ксенофобија 4 

 

 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна  тема:  

      сеп-
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Лични идентитет;  

породица и уже 

друштвено окружење 

 

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

 

- примени једноставне 

усмене исказе за 

представљање и упоз-

навање, да постави 

питање и да одговор 

једноставним језичким 

средствима, 

- користи устаљене 

обрасце за 

попуњавање 

споменара, 

- исприча о својој 

породици, о својим и 

интересовањима, 

чланова своје 

породице 

- исказује и описује 

прошлу радњу, корис-

тећи прелазне и 

поврат-не глаголе 

свршеног и 

несвршеног вида, 

- исказује и описује 

радњу у садашњем 

Как его/её зовут? 

Сколько ему/ей лет? 

Кем он/она хочет 

стать? 

Любимый школьный 

предмет… 

 

Чем он/она 

интересуется? 

Я интересуюсь 

танцами 

Сербия / Россия / 

химия / фамилия 

 

Где работает папа / 

мама? 

Брат / сестра любит 

петь… 

Я учусь, ты 

учишься… 

Я живу / ты 

живёшь… 

 

Собрать чемодан 

Кому что нужно 

делать? 

Мне / тебе / ему / ей / 

нам / вам / им нужно 

играть, пойти, 

слушать… 

Читай /-те; рисуй /-

те; пиши /-те; пой /-

• фронтални  

• индивидуални 

• у паровима 

•  групни 

• аудитивна 

• текстуална 

• разговорна 

• писани 

радови 

• рад на грама-

тичким  

• вежбањима 

• слушање и 

реаговање 

на команде  

• читање 

• разумевање 

• анализа 

• синтеза 

• писање 

• разговор 

(одговарањ

е на 

питања, 

постављањ

е питања, 

ин-

сценирање 

дијалога) 

• рецитовање 

• превођење 

• медијација 

• игре 

приме-рене 

узрасту 

• певање 

• мануелне 

активности 

(прављење 

• уџбеник 

• радна свеска 

• ЦД 

• ЦД плејер 

• компјутер 

• пројектор 

• слике 

• фотокопирани 

ма-теријал 

• Power Point 

пре-зентације 

тембар 

-октобар 
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вре-мену, користећи 

позна-те фреквентне 

глаголе, 

- даје и разуме дата 

упутства у форми 

запо-ведног начина, 

- примењује именице 

женског рода типа 

фамилия, 

- пева руске песме. 

 

 

 

  

те; исправь /-те 

 

Интеркултурни 

садржаји: 

 

Називи држава на 

руском језику; 

занимљивости о 

руским народним 

обичајима; руска 

музика. 

паноа, пре-

зентација и 

сл.) 
 

 

Наставна  тема:  

 

Исхрана, 

гастрономске навике; 

уметност – филм, 

историја, времен-ско 

искуство и доживљај 

времена (прошлост-

садашњост-

будућност) 

 

 На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

- примењује комуника-

тивну функцију (пита-

ња и одговоре) за иска-

 

Ты любишь 

смотреть комедии? 

Жанры: детектив, 

триллер… 

Константин 

Хабенский (роли, 

фильмы) 

 

Что ты ешь / пьёшь 

(на обед, на завтрак, 

на ужин)? 

Мы едим / пьём… 

Родители едят / 

пьют… 

 

• фронтални  

• индивидуални 

• у паровима 

•  групни 

 

• аудитивна 

• текстуална 

• разговорна 

• писани 

радови 

• рад на грама-

тичким  

• вежбањима 

 

• слушање и 

реаговање 

на команде  

• читање 

• разумевање 

• анализа 

• синтеза 

• писање 

• разговор 

(одговарањ

е на 

питања, 

 

• уџбеник 

• радна свеска 

• ЦД 

• ЦД плејер 

• компјутер 

• пројектор 

• слике 

• фотокопирани 

ма-теријал 

• Power Point 

пре-зентације  

октобар 

– новем-

бар 
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зивање активности у 

прошлом/садашњем 

времену, 

- разуме правила за 

грађење будућег 

времена и исказивање 

радње у будућности, 

- разуме смисао 

историјског текста и 

издваја кључне 

информације, 

- даје упутства за 

кретање, 

- разуме одслушани, 

текст и селектује 

тражену информацију, 

- постављати питања 

без упитних речи 

(интонацијом), 

- користи нову лексику 

на тему храна / пиће, 

 - употребљава глаголе 

есть / пить), 

- разликује вид глагола 

и примењује облике у 

будућем времену, 

- користи нове врсте 

именица (тетрадь) 

- употребљава глаголе 

са суфиксом -ова- и 

глагол хотеть. 

 

Война против 

Наполеона (Кутузов) 

 

Я рисую, ты 

чувствуешь, они 

участвуют, вы 

организуете… 

 

Я делаю / сделаю / 

буду делать 

Он читает / 

прочитает / будет 

читать 

 

Ты хочешь играть со 

мной? – Не хочу. 

 

Без тетради, в 

жизни, с болью, под 

кроватью, у двери… 

 

Знаменитые сербы: 

Никола Тесла, 

ИвоАндрич… 

 

Интеркултурни 

садржаји: 

руски филмови, 

храна, историјске 

чињенице везане за 

Русију; значајне 

постављањ

е питања, 

ин-

сценирање 

дијалога) 

• рецитовање 

• превођење 

• медијација 

• игре 

приме-рене 

узрасту 

• певање 

• мануелне 

активности 

(прављење 

паноа, пре-

зентација и 

сл.) 
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историјске личности.  

 

Наставна  тема:  

 

Уметност – модерна 

књижевност за младе 

 

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

 
- примењује 

комуникативну 

функцију исказивања 

својине присвојним 

заменицама, 

- употреби присвојне 

заменице у 

изражавању 

припадности у 

прошлом, садашњем и 

будућем времену, 

- поставља питања без 

упитне речи примењу-

јући одговарајућу ин-

тонацију и одређујући 

логички акценат, 

- примењује 

 

Мой / моя / моё / мои 

Твой / твоя / твоё / 

твои 

Наш / наша / наше / 

наши 

Ваш / ваша / ваше / 

ваши 

Его / её / их 

Да, мой / нет, не мой, 

а… 

 

У меня есть / было / 

будет что? 

У меня нет / не было 

/  не будет чего? 

Ты не знаешь? Ты не 

заметил? 

Чей это зонт? – 

Моей мамы. 

 

Он любит балет?  

Чем ты занимаешься 

/ интересуешься? 

Что ты любишь 

(обожаешь) делать? 

Что тебе нравится? 

 

• фронтални  

• индивидуални 

• у паровима 

•  групни 

 

• аудитивна 

• текстуална 

• разговорна 

• писани 

радови 

• рад на грама-

тичким  

• вежбањима 

 

• слушање и 

реаговање 

на команде  

• читање 

• разумевање 

• анализа 

• синтеза 

• писање 

• разговор 

(одговарањ

е на 

питања, 

постављањ

е питања, 

ин-

сценирање 

дијалога) 

• рецитовање 

• превођење 

• медијација 

• игре 

приме-рене 

 

• уџбеник 

• радна свеска 

• ЦД 

• ЦД плејер 

• компјутер 

• пројектор 

• слике 

• фотокопирани 

ма-теријал 

• Power Point 

пре-зентације 

новем-

бар 

-  

децем-

бар 
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исказивање својине / 

припадности 

генитивом именица, 

- разуме основни 

смисао текста,  

- извуче кључне 

информације из 

прочитаног текста, 

- разуме начине за 

исказивање 

интересовања за нешто 

и бављења нечим, 

- примењује 

комуникативну 

функцију за 

исказивање допадања / 

недопадања, 

- проширује знања о 

начинима исказивања 

сопственог мишљења, 

- користи глагол МОЧЬ.  

 

По-моему / по моему 

мнению… 

 

Он мог прийти. 

Я не мог выполнить 

задание. 

 

Интеркултурни 

садржаји: 

Аутори (руски и 

српски књижевници) 

и књижевна дела; 

књижевни и филмски 

детективи. 

узрасту 

• певање 

• мануелне 

активности 

(прављење 

паноа, пре-

зентација и 

сл.) 
 

Наставна  тема:   

 

Уметност- 

сликарство 

 

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

 

-  искаже делимичну и 

потпуну негацију, 

- изрази своје слагање 

 

Сколько людей 

видишь на этой 

картинке? 

Сколько мальчиков? 

Сколько девочек? 

На полке мало книг. 

 

Сколько стоит эта 

книга? Она очень 

 

• фронтални  

• индивидуални 

• у паровима 

•  групни 

 

• аудитивна 

• текстуална 

• разговорна 

• писани 

радови 

• рад на грама-

тичким  

 

• слушање и 

реаговање 

на команде  

• читање 

• разумевање 

• анализа 

• синтеза 

 

• уџбеник 

• радна свеска 

• ЦД 

• ЦД плејер 

• компјутер 

• пројектор 

• слике 

 

 

јануар 

 – 

фебруар- 

март 
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или неслагање, 

- користи основне 

бројеве веће од 1 000, 

- употребљава 

именица са бројевима 

већим од 1000 и са 

речима сколько, много, 

мало, несколько,  

- изрази своју жељу 

или потребу, 

- каже понешто о 

сликарству, 

- каже валуте користе 

у разним земљама, 

- разликује мерне 

јединице у различитим 

земљама.  

 

  

дорогая, 2350 рублей 

(две тысячи триста 

пятьдесят). 

 

Пожалуйста, я хочу 

заказать спагетти и 

пиво. 

Мне, пожалуйста, 

блины с икрой. 

Сколько с нас? С вас 

1326 рублей. 

 

Самое высокое 

здание в «Москва-

Сити» − Башня 

Восток. Её высота – 

348 метров. 

Моя мама работает 

на 16-ом этаже 

Башни Восток в 

«Москва-Сити». 

Самая длинная река в 

России – Лена (4.400 

километров). 

 

Основни бројеви 

преко 1000. 

 

Употреба прилога за 

количину много, мало, 

несколько уз генитив 

множине именица. 

• вежбањима • писање 

• разговор 

(одговарањ

е на 

питања, 

постављањ

е питања, 

ин-

сценирање 

дијалога) 

• рецитовање 

• превођење 

• медијација 

• игре 

приме-рене 

узрасту 

• певање 

• мануелне 

активности 

(прављење 

паноа, пре-

зентација и 

сл.) 
 

• фотокопирани 

ма-теријал 

• Power Point 

пре-зентације 
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Питања са Сколько 

 

(Интер)културни 

садржаји: друштвено 

окружење; валутe 

циљних култура; 

метрички и 

неметрички систем 

мерних јединица. 

 

 
 

Наставна  тема:  

 

Путовања; емоције, 

љубав, партнерски и 

други међуљудски 

односи 

 

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

 

- исприча о Москви / 

Русији, 

- примени глаголе кре-

тања са префиксима, 

- користи облике ком-

паратива фреквентних 

придева и прилога 

 

Пойти (пошла), 

выйти (вышла), 

приехать (приехал), 

войти (вошёл), 

переехать 

(переехали)… 

 

Лучше, больше, 

меньше (кого / чего?) 

Он помог, она 

помогла 

Я могу / ты можешь 

/ он может / мы 

можем / вы можете 

/ они могут 

Я помогу / ты помо-

 

• фронтални  

• индивидуални 

• у паровима 

•  групни 

 

• аудитивна 

• текстуална 

• разговорна 

• писани 

радови 

• рад на грама-

тичким  

• вежбањима 

 

• слушање и 

реаговање 

на команде  

• читање 

• разумевање 

• анализа 

• синтеза 

• писање 

• разговор 

(одговарањ

е на 

питања, 

постављањ

е питања, 

 

• уџбеник 

• радна свеска 

• ЦД 

• ЦД плејер 

• компјутер 

• пројектор 

• слике 

• фотокопирани 

ма-теријал 

• Power Point пре-

зентације 

 

март 

- 

април 
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лучше, больше-

меньше), 

- користи облике 

глагола мочь и помочь, 

- каже понешто о 

руском песнику 

Булату Окуџави, 

- пева руске песме, 

- исприча понешто о  

догађајима из историје 

Русије, 

- каже који су 

најзначајнији руски 

празници, 

- примењује повратне 

глаголе у садашњем и 

прошлом времену. 

жешь / он поможет / 

мы поможем / вы 

поможете / они 

помогут 

 

Они познакомились, 

праздник продол-

жался, она горди-

лась… 

Мы завтра пойдём 

туда… 

Вчера здесь было 

тихо… 

День Победы 

На Красной площади 

слушали военные 

песни 

День народного 

единства 

Русские песни 

 

Интеркултурни 

садржаји: 

Нова знања из руске 

историје; знања о 

руским државним 

празницима (Дан 

Победе); 

«песнивоенных лет» 

(песме посвећене 

победи у 2. Светском 

ин-

сценирање 

дијалога) 

• рецитовање 

• превођење 

• медијација 

• игре 

приме-рене 

узрасту 

• певање 

• мануелне 

активности 

(прављење 

паноа, пре-

зентација и 

сл.) 
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рату); Булат Окуџава 

Наставна  тема:  

 

Спорт; живот у 

иностранству, 

контакти са 

странцима, 

ксенофобија 

 

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

 

-  презентује нова 

знања о градовима у 

Русији, 

- користи глаголе 

кретања (лететь – 

летать; плыть – 

плавать), 

 

Идти / ходить; 

ехать / ездить;  

Лететь / летать; 

плыть / плавать 

Я плыву, ты плывёшь 

Я плаваю, они 

плавают 

Талисманы, эмблемы 

ЧМ / проекты 

 

Читать: я читаю / я 

буду читать; 

Прочитать: я 

прочитаю 

Они летают / 

прилетят / будут 

 

• фронтални  

• индивидуални 

• у паровима 

•  групни 

 

• аудитивна 

• текстуална 

• разговорна 

• писани 

радови 

• рад на грама-

тичким  

• вежбањима 

 

• слушање и 

реаговање 

на команде  

• читање 

• разумевање 

• анализа 

• синтеза 

• писање 

• разговор 

(одговарањ

е на 

питања, 

постављањ

е питања, 

 

• уџбеник 

• радна свеска 

• ЦД 

• ЦД плејер 

• компјутер 

• пројектор 

• слике 

• фотокопирани 

ма-теријал 

• Power Point пре-

зентације 

 

 

мај 

- 

јун 
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- искаже радњу у 

садашњем и будућем 

времену, 

 - разликује глаголски 

вид,  

- примењује лексику 

на тему спорта, 

- примењује падежне 

облике именица на 

познатој лексици и 

датој теми. 
  

летать 

 

Синиша Михайлович, 

Д. Алейничев 

Существительные: 

рекорд / слово / 

писатель / поле / игра 

/ песня 

 

Анастасия Давыдова 

Существительные: 

рекорды / слова / 

писатели / поля / 

игры / песни 

 

Интеркултурни 

садржаји: 

проширивање знања 

о спорту и руским 

спортистима; 

упознавање са 

Светским 

фудбалским 

првенством 

 

ин-

сценирање 

дијалога) 

• рецитовање 

• превођење 

• медијација 

• игре 

приме-рене 

узрасту 

• певање 

• мануелне 

активности 

(прављење 

паноа, пре-

зентација и 

сл.) 
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НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА:  

- креирање и 

осмишља-вање 

наставе и учења 

оријентисане на 

исходе, 

- рад на 

комуникатив-ним 

функцијама које 

ученик треба да 

усвоји, 

- рад на 

препорученим 

језичким 

активностима које 

треба развијати и 

усавршавати, 

- креирање 

годишњег плана 

рада,  

- креирање 

оператив-них 

планова рада, 

- праћење и 

селектова-ње 
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садржаја у 

уџбенику у складу 

са предвиђе-ним 

исходима, 

- коришћење 

различитих извора 

информисања, 

- упућивање 

ученика на друге 

изворе информи-

сања и стицања 

знања и вештина, 

- динамично 

смењи-вање 

техника /актив-

ности током часа, 

-  рад на развијању 

социокултурних и 

других  

компетенција,  

- рад на развијању 

спо-собности 

медијације, 

- континуирано 

праће-ње и 

вредновање пос-

тигнућа ученика, 
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про-цеса наставе и 

учења, сопственог 

рада, како би се 

перманентно 

унапређивао 

наставни процес, 

– циљни језик 

употреб-љава се у 

учионици у добро 

осмишљеним 

контекстима од 

интере-са за 

ученике, у пријат-

ној и опуштеној 

атмосфери, 

– говор наставника 

прилагођен је 

узрасту и знањима 

ученика, 

– наставник треба 

да буде сигуран да 

је схва-ћено 

значење поруке 

укључујући њене 

културолошке, 

васпит-не и 

социјализирајуће 
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елементе, 

– знања ученика 

мере се јасно 

одређеним 

релативним 

критерију-мима 

тачности и зато 

узор није изворни 

говорник, 

– настава се 

заснива и на 

социјалној интерак-

цији с циљем 

даунапре-ди 

квалитет и обим 

језичког 

материјала, 

- рад у учионици и 

ван ње спроводи се 

путем групног или 

индивидуалног 

решавања 

проблема, потрагом 

за информа-цијама 

из различитих 

извора (интернет, 

дечији часописи, 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

153  

 

проспекти и аудио 

материјал) као и 

реша- 

вањем мање или 

више сложених 

задатака у реалним 

и виртуелним 

условима са јасно 

одређеним 

контекстом, 

поступком и 

циљем, 

– упућивање  

ученика у 

законитости 

усменог и писаног 

кода и њиховог 

међусобног односа, 

– сви граматички 

садржаји уводе се 

индуктивном 

методом 

кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере у складу 

са нивоом, а без 

детаљних 
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граматичких 

објашње-ња, осим, 

уколико ученици 

на њима не 

инсистирају, а 

њихово познавање 

се вреднује и 

оцењује на основу 

употребе у 

одговарају-ћем 

комуникативном 

контексту, 

– поимање 

наставног програма 

као динамич-не, 

заједнички прип-

ремљене и 

прилагођене листе 

задатака и 

активности, 

– наставник 

омогућава приступ 

и прихватање 

нових идеја, 

– ученици се 

посматра-ју као 

одговорни, креа-
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тивни, активни 

учесни-ци у 

друштвеном чину, 

– уџбеник 

представља извор 

активности и уз 

њега се  користе  

додатни 

аутентични 

материјали, 

– учионица се 

прилаго-ђава 

потребама наставе 

из дана у дан, 

– рад на пројекту 

као задатку који 

остварује 

корелацију са 

другим предметима 

и подстиче ученике 

на студиозни и 

истраживачки рад, 

– за увођење новог 

лексичког 

материјала користе 

се познате 

граматичке 
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структуре и 

обрнуто, 

- праћење 

активности и 

ангажованости на 

часу, 

- израда, 

контролисање и 

прегледање 

домаћих задатака, 

- усмене провере 

знања, 

- писмене провере 

знања, 

- утврђивање плана 

и критеријума за 

форма-тивно и 

сумативно 

оцењивање, 

- анкете за ученике 

о самоевалуацији,  

- ученички радови 

и учешће на 

конкурсима, 

- учешће 

наприредбама, 

- посете Руском 
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дому и другим 

институцијама у 

којима се учи и 

негује руски језик, 

- вођење 

портфолија 

ученика, 

- корелација са 

другим 

предметима, 

- развијање и 

подсти-цање 

позитивне и здра-ве 

атмосфере у 

настав-ном 

процесу, као и 

квалитетних 

међусоб-них 

односа и комуни-

кације на релацији 

ученик–наставник, 

као и ученик–

ученик. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХОР И ОРКЕСТАР 
 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ  

ОБРАДА ОСТАЛИ 

• Развијање музичког укуса, 

стваралачких способности, 

спонтаног изражавања, музичког 

слуха и ритма, развијање гласовних 

могућности и учвршћивање 

интонације, способност за фино 

нијансирање и изражајно певање 

применом елемената музичке 

изражајности (темпо, динамика...). 

Развијање дечјег гласа, правилног 

држања, дисања, интонације, 

изговора и артикулације. 

• Рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти 

кoлeктиву – тимски рад, развијање 

тoлeрaнциje, дисциплине, 

пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa 

пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, 

стицање самопоуздања, 

саваладавање треме и пружање 

помоћи у смислу вршњачког учења 

и сарадње.. 

• Упознавање разноврсних дела 

домаћих и страних аутора 

доприноси развоју опште културе, 

међусобном разумевању, уважавању 

и поштовању.  

• Поспешивање позитивног утицаја 

музике на здравље, смањењс стреса, 

 

I ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

36 12 24 
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агресивности и побољшање здравља 

уопште. 

• Подстицање доживотне љубави 

према музици учествовањем у 

групном музицирању. 

 

 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: I Извођење музике (певањем и свирањем) 
• Певање композиција 

различитог садржаја и 

расположења 

традиционалне и 

уметничке музике које су 

примерене гласовним 

могућностима и узрасту 

ученика; 

• Одабир и разврставање 

гласова, вежбе дисања, 

дикције и интонације, 

хорско распевавање, 

техничке вежбе, 

интонативне вежбе; 

• Музичка и психолошка 

обрада композиција, 

увежбавање хорских 

деоница појединачно и 

заједно; 

• Повезивање садржаја 

песама са садржајима 

осталих наставних 

предмета; 

• Свирање на 

инструментима Орфовог 

инструментаријума и 

другим инструментима; 

• Задовољење различитих 

образовних потреба и 

интересовања ученика; 

• Препознавање 

професионалних 

способности и 

интересовања, 

упознавање са светом 

рада; 

• Надоградња исхода који 

се остварују у оквиру 

редовне наставе и 

доприносе развоју 

међупредметних исхода; 

• Унапређивање 

различитих способности 

(интелектуалне, 

физичке, креативне, 

радне...); 

• Подстицање хуманог и 

одговорног понашања 

према себи, другима и 

окружењу, јачање 

осетљивости за оне 

којима је потребна 

помоћ (нпр. стари, 

болесни...); 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални  

• Рад у паровима  

• Монолошко-

дијалошка 

• Илустративно - 

демонстративна 

• Метода практичних  

радова 

• Игровне активности 

• Певање 

• Слушање 

• Свирање 

• Анализа 

нотног текста 

• Синтеза 

музичких 

активности  

 

• Нотни записи 

• Клавир 

• Инструменти 

Орфовог 

инструмента-

ријума 

• ЦД плејер 

• ЦД 

 

IX-VI 
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• Избор инструмената и 

извођача у формирању 

оркестра; 

• Расписивање деоница и 

увежбавање по групама; 

• Спејање по групама и 

заједничко свирање целог 

оркестра; 

• Ритмичко-интонативно и 

стилско обликовање 

композиција. 

• Унапређивање 

различитих врста 

писмености (медијске, 

културне...); 

• Култивисање 

коришћења слободног 

времена; 

• Подстицање 

интеркултуралног 

дијалога; 

• Јачање осетљивости за 

различитост; 

• Јачање генерацијских 

веза између ученика 

различитих одељења без 

компетитивности; 

• Релаксација, 

растерећење напетости 

ученика, 

самоисказивање; 

• Јачање везе са локалном 

заједницом; 

• Развој осећања 

припадности својој 

школској заједници; 

• Подстицање 

самосталности, 

проактивности и 

предузимљивост; 

• Промоција школе и 

њеног идентитета.  
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ПРОГРАМИ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА 

ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА 
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MATEMATIKA - додатна настава 

 

ЦИЉ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТИ  

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ ЗАДАЦИ ОСТАЛИ 

-Развијање радозналости и самосталности (постављање 

питања себи и другима и преузимати инцијативу у 

проналажењу одговора 

 -Развијање способности изражавања математичким 

језиком 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
4 4  

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 8 8  

3. ПРАВИЛНИ ПОЛИГОНИ 4 4  

4. ПОЛИНОМИ 8 8  

5. ЕЛЕМЕНТИ КОМБИНАТОРИКЕ 4 4  

6. БРОЈЕВНИ СИСТЕНИ 4 4  

7. БРОЈ  Архимед 2 2  

 34   

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област:  

1. 

-Квадратни корен 

 

-  Ирационални бројеви 

конструкција на бр. Правој 

- Сложенији задаци 

развијају логичко, 

аналитичко и процедурално 

(алгоритамско) мишљење; 

• концентрацију; 

• способност за упоран и 

предан рад;  

 

-Фронтални 

- Индивидуални 

- Дијалошка 

- илустративна 

Самостално 

решавање 

задатака, 

размишљање 

Припремљени

материјали,  

табла, креда, 

прибор за 

геометрију IX. 

2. Да науче  применом Фронтални - Дијалошка Самостално Припремљени X/XI 
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- Сложенији задаци 

примена Питагорине 

теореме на: квадрат, 

правоугаоник, ромб, 

трапез, круг, коцку, 

квадар, конструктивни 

задаци 

Питагорине теореме да, 

констриушу дуж чији је 

мерни број квадратни корен 

позитивног рационалног 

броја који није потпун 

квадрат; 

-науче да, применом 

Питагорине теореме, 

констриушу квадрат чија је 

површина једнака збиру, 

односно разлици, површина 

датих квадрата. 

- развијају способност 

посматрања и логичког 

закључивања; 

- Индивидуални - илустративна решавање 

задатака, 

размишљање 

материјали,  

табла, креда, 

прибор за 

геометрију 

3. 

- Конструкција многоуглова  

 задаци 

-науче да одреде површину 

произвољног многоугла 

растављањем на троуглове и 

четвороуглове; 

-  примењују у задацима 

научене поступке и формуле 

за израчунавање обима и 

површине многоугла. 

 

Фронтални 

- Индивидуални 

- Дијалошка 

- илустративна 

Самостално 

решавање 

задатака, 

размишљање, 

конструисање 

Припремљени

материјали,  

табла, креда, 

прибор за 

геометрију XII 
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4. 

-  Операције са 

полиномима 

- Примена формула , 

квадрат бинома и разлика 

квадрата 

- Растављање полинома 

на факторе 

- Решавање једначина са 

применом наведених 

формула 

- усвоје нове поступке за 

решавање једначина облика 

ах2 + bх = 0, х2 –  а2 = 0 и 

02 22 =+ aaxx  који се 

заснивају на растављању 

полинома на чиниоце; 

- схвате значај 

дистрибутивног закона и 

одговарајућих формула код 

растављања полинома на 

чиниоце. 

 

Фронтални 

Индивидуални 

- Дијалошка 

- илустративна 

Самостално 

решавање 

задатака, 

размишљање 

Припремљени

материјали,  

табла, креда, 

прибор  

I/II III 

5. 

- Пермутације, варијације 

и, комбинације са и без 

понављања. Задаци 

применом мисаоних 

операција, нарочито 

апстракције и генерализације, 

развијају способности за 

индуктивни облик 

закључивања. 

 

Фронтални 

- Индивидуални 

- Дијалошка 

- илустративна 

Самостално 

решавање 

задатака, 

размишљање 

Припремљени

материјали,  

табла, креда,  

IV 

6. 

- Бинарни бројевни 

систем 

- Претварање бројева из 

декадног бр. Система у 

бинарни и обрнуто 

- октални и 

хексадецимални бр. 

систем 

- Да нучи нове бројевне 

системе и њихову 

примену у информатици 

Фронтални 

- Индивидуални 

- Дијалошка 

- илустративна 

Самостално 

решавање 

задатака, 

размишљање 

Припремљени

материјали,  

табла, креда 

V 

7. 

Архимед 

О броју  

-Значај броја  и његова 

примена 

Фронтални 

- Индивидуални 

- Дијалошка 

- илустративна 
•   

VI 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - додатна настава 

ЦИЉ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТИ  

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ ОБРАДА ОСТАЛИ 

• Развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, стицање позитивног 

односа према другим језицима и културама, као 

и према сопственом језику и културном 

наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији. 

• Уочавање језичких законитости и њене примене 

у реалним ситуацијама 

• Развијање љубави према култури народа 

• Реално сагледавање језичког знања 

• Развијање комуникације и језичких 

компетенција 

 

• Именице, чланови 

• Придеви, заменице 

• Глаголски облици 

• Пасив 

• Индиректни говор 

• Условне реченице 

• Вежбање на тестовима 

5   

3   

10   

2   

2   

3   

9   

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: Именице, чланови 

▪ Бројивост именица 

▪ Грађење именица 

▪ Множина именица 

▪ Чланови 

▪ утврђивање бројивости 

именице 

▪ усвајање употребе чланова 

у свакодневном говору 

▪ фронтални 

▪ индивидуални 

▪ рад у групи 

▪ дијалошко-

монолошка 

▪ рад на тексту 

▪ уочавање 

правила 

▪ примена 

наученог у 

свакодневном 

говору 

Граматике 

страних 

аутора, збирке 

тестова 
 

Наставна област: Придеви, заменице 

• Поређење придева 

• Грађење придева 

• Врсте и употреба 

заменица 

• увиђање улоге и места 

придева и заменица у 

свакодневном говору 

• фронтални 

• индивидуални 

• рад у групи 

 

• дијалошко-

монолошка 

• рад на тексту 

• уочавање 

законитости 

• примена у 

непознатим 

текстовима 

Граматике 

страних 

аутора, збирке 

тестова 
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Наставна област: Глаголски облици 

• Врсте глаголских облика 

• Употреба глаголских 

облика у везаном тексту 

• употреба глаголских 

облика у контексту 

• фронтални 

• индивидуални 

• рад у групи 

• дијалошко-

монолошка 

• рад на тексту 

• примена 

правила 

употребе у 

везаном тексту 

Граматике 

страних 

аутора, збирке 

тестова 

 

Наставна област: Пасив 

• Пасивне реченице у 

различитим глаголским 

облицима 

• уочавање употребе 

различитих облика 

пасивних реченица 

• фронтални 

• индивидуални 

• рад у групи 

• дијалошко-

монолошка 

• рад на тексту 

• употреба 

пасивних 

реченица у 

говору и 

писању 

Граматике 

страних 

аутора, збирке 

тестова 
 

Наставна област: Индиректни говор 

• Заповедне, изјавне 

реченице 

• Упитне реченице 

• употреба индиректног 

говора у свакодневном 

говору 

• фронтални 

• индивидуални 

• рад у групи 

• дијалошко-

монолошка 

• рад на тексту 

• правилно 

стављање 

директног 

говора у 

индиректни 

Граматике 

страних 

аутора, збирке 

тестова 
 

Наставна област: Условне реченице 

• Први и други тип 

условних реченица 

• Трећи тип условних 

реченица 

• различите врсте условних 

реченица и њихова 

употреба 

• фронтални 

• индивидуални 

• рад у пару 

• дијалошко-

монолошка 

• рад на тексту 

• усвајање 

грађења 

условних 

реченица 

• вежбање 

њихове 

употребе 

Граматике 

страних 

аутора, збирке 

тестова  

Наставна област: Рад на тестовима 

• Вежбање на тестовима • овладавање вештином 

рада на тестовима 

• индивидуални 

• рад у групи 

• дијалошко-

монолошка 

• рад на тексту 

• израда тестова Тестови са 

такмичења из 

претходних 

година 

 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

167  

 

РУСКИ ЈЕЗИК - додатна настава 

ЦИЉ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТИ  
БРОЈ ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ ОБРАДА ОСТАЛИ 

• Развијање сазнајних и интелектуалних способности 

ученика, стицање позитивног односа према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији. 

• Уочавање језичких законитости и њене примене у 

реалним ситуацијама 

• Развијање љубави према култури народа 

• Реално сагледавање језичког знања 

• Развијање комуникације и језичких компетенција 

• Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 

примени општих стратегија учења (генерализација, 

индукција, дедукција, инференција и позитивни 

трансфер). 

• Уочавање  сличности и разлике између матерњег и 

страног језика и страних језика које учи 

• Развијање комуникативне компетенције кроз основна и 

проширена знања о језику као сложеном систему 

• Учешће на конкурсу „Лик России”. 

• Посета Руском дому у    Београду. 

Тесты ро русскому языку 10 / 10 

Разговорные темы 4 / 4 

Местоимения 2 / 2 

Настоящее время 2 / 2 

Прошедшее время 1 / 1 

Выражение вида 1 / 1 

Будущее время 2 / 2 

Имена прилагательные 2 / 2 

Степени сравнения 2 / 2 

Так говорят русские... 1 1 / 

Имена существительные –мужского рода 1 / 1 

Имена существительные-женского рода 2 / 2 

Имена существительные-среднего рода 2 / 2 

Особые случаи склонения имён существительных 1 1 / 

Имена числительные 2 1 1 

 36 3 33 

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: Тесты ро русскому языку 

▪ Тесты ро русскому 

языку 

▪ Употреба језичких и граматичких 

конструкција у  писању 

▪ Потрага за информацијама из 

различитих извора-интернет, 

медији... 

Индивидуални  Демонстративна 

Писана метода 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик чита, 

пише, повезује 

Тестови са 

претходних 

такмичења, 

додатни 

материјал 

 

Наставна област: Разговорные темы 
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• Разговорные 

темы 

• Примена знања о језику у складу 

са нивоом формалности 

комуникативне ситуације 

• Изражавање  утисака, осећања и 

аргументовано мишљење и 

ставове у вези са темама које су 

програмом предвиђене 

Индивидуални 

Рад у паровима 

Мини дијалози 

Демонстративна 

Комуникативна  

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

 

 

 

 

 

Тестови са 

претходних 

такмичења, 

додатни 

материјал 

  

• Так говорят 

русские... 

• Поштујући  социокултурне норме 

комуникације, ученик треба да са 

саговорницима размењује 

информације, мишљења и ставове 

о темама из свакодневног живота, 

блиске његовом интересовању 

или из популарне науке и културе 

• Ученик започиње и води разговор 

о познатим темама., одржава 

његов континуитет и завршава га.  

• Учествовање на конкурсима и 

посета Руском дому у Београду 

Индивидуални 

Рад у паровима 

Демонстративна 

Комуникативна 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

Наставна област: Местоимения 

• Местоимения • Усвајање облика и употреба у 

говору и писању 

• Примена стеченог знања 

Индивидуални 

Рад у паровима 

-Демонстрирање 

-Вежбање 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује,  

одговара 

Тестови са 

претходних 

такмичења, 

додатни 

материјал, 

граматика 

 

Наставна област: Времена  

• Настоящее время 

 

• Наставник скреће пажњу и 

упућује их на значај 

граматичке прецизности 

исказа 

• Упућивање у законитости 

усменог и писменог кода и 

њиховог међусобног односа 

Индивидуални 

Рад у паровима 

 

-Демонстрирање 

-Вежбање 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује,  

одговара 

Тестови са 

претходних 

такмичења, 

додатни 

материјал, 

граматика 

 

 

• Прошедшее время 

• Выражение вида 

• Будущее время 
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Наставна област: Имена прилагательные 

• Имена 

прилагательные 

• Утврђивање  облика придева и  

његова употреба у говору и 

писању 

• Примена у конкретним 

ситуацијама-комуникативним 

вежбањима 

Индивидуални 

Рад у паровима 

 

-Демонстрирање 

-Вежбање 

Наставник 

усмерава, прати, 

коригује 

Ученик чита, 

слуша, описује 

ствари из 

непосредног 

окружења и  

упоређује њихове 

карактеристике 

Тестови са 

претходних 

такмичења, 

додатни 

материјал, 

граматика 

 

 

• Степени сравнения 

 

Наставна област: Имена существительные 

• Имена 

существительные –

мужского рода 

• Наставник скреће пажњу и 

упућује их на значај 

граматичке прецизности 

исказа 

• Упућивање у законитости 

усменог и писменог кода и 

њиховог међусобног односа 

• Усвајање и примена општих 

стратегија учења-

генерализација, дедукција, 

индукција 

Индивидуални 

Рад у паровима 

 

-Демонстрирање 

-Вежбање 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује,  

одговара 

Тестови са 

претходних 

такмичења, 

додатни 

материјал, 

граматика 

  

• Имена 

существительные-

женского рода 

• Имена 

существительные-

среднего рода 

• Особые случаи 

склонения имён 

существительных 

Наставна област: Имена числительные 

• Имена числительные • Усвајање облика и употреба у 

говору и писању 

• Примена стеченог знања 

Индивидуални 

Рад у паровима 

 

-Демонстрирање 

-Вежбање 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује,  

одговара 

Тестови са 

претходних 

такмичења, 

додатни 

материјал, 

граматика 
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ИСТОРИЈА – додатна настава 

ЦИЉ 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

Циљ наставе историје јесте да се 

осигура да сви ученици стекну базичну 

jeзичку и научну писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда 

образовних постигнућа,да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, 

као и развијање историјске свести и 

хуманистичко образовањe ученика. 

Настава историје треба да допринесе 

разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и 

процеса, као и развијању националног и 

европског идентитета и духа толеранције 

код ученика. 

 

 

I    УСПОН ЕВРОПЕ 

(Европа од краја XV до краја XVIII века) 

 

2 

II    СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI 

ДО XVIII ВЕКА 

 

3 

III    ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година 

XIX века) 

2 

 

 

IV    НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И 

ЦРНА ГОРА 

(до међународног признања 1878. године) 

4 

 

V СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 

КРАЈА XVIII ВЕКА ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX 

ВЕКА 

 

1 

 

УКУПНО: 12 
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САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ 
ОБЛИЦИ 

РАДА 
МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: УСПОН ЕВРОПЕ (Европа од краја XV до краја XVIII века) 

• Велика географска 

открића 

• Хуманизам и 

ренесанса 

 

• Упознавање 

културних и 

научних достигнућа  

у новом веку 

 

• Фронталан 

• Групни  

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

• Текст-

метода 

• Писани 

историјски 

радови 

• Илустратив

но-

демонстрат

ивна метода 

• Слушање 

• Анализа 

историјских 

извора 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрациј

е 

• Дукумента

ри, видео и 

дигитални 

записи 

• Компјутерс

ке 

презентаци

је 

IX-X 

Наставна област: СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА 

• Турска освајања, 

држава и друштво од 

XVI до XVIII века  

• Положај Срба у 

Турском царству 

• Сеобе Срба  

 

• Стицање знања о 

положају српског 

народа под турском 

влашћу 

• Стицање знања о 

личностима које су 

обележиле период 

новог века у општој 

и националној 

историји 

 

• Фронталан 

• Индивиду

ални 

• Рад у 

паровима 

• Групни  

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

• Текст-

метода 

• Писани 

историјски 

радови 

• Илустратив

но-

демонстрат

ивна метода 

• Слушање 

• Анализа 

историјских 

извора 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрациј

е 

• Дукумента

ри, видео и 

дигитални 

записи 

• Компјутерс

ке 

презентаци

је 

X-XII 

 

Наставна област: ДОБА РЕВОЛУЦИЈА (Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века) 
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• Француска 

револуција  

• Наполеоново доба  

 

• Стицање знања о 

историји 

најзначајнијих 

европских држава у 

новом веку  

• Стицање знања о 

развоју грађанских 

слобода и права 

током новог века 

• Коришћење 

историјских карата 

за период новог 

века 

• Фронталан 

• Индивиду

ални 

• Групни  

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

• Текст-

метода 

 

• Слушање 

• Анализа 

историјских 

извора 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрациј

е 

• Дукумента

ри, видео и 

дигитални 

записи 

 

I-II 

Наставна област: НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА (до међународног признања 1878. године) 

• Први српски устанак  

• Други српски 

устанак  

• Друга владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића  

• Србија на путу ка 

независности 1868–

1878  

 

• Стицање знања о 

личностима које су 

обележиле период 

новог века у општој 

и националној 

историји 

• Стицање знања о 

настанку и развоју 

модерних српских 

држава до 

међународног 

признања 

независности 1878. 

године 

• Развијање 

истраживачке 

радозналости и 

• Фронталан 

• Индивиду

ални 

• Рад у 

паровима 

• Групни  

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

• Текст-

метода 

• Писани 

историјски 

радови 

• Илустратив

но-

демонстрат

ивна метода 

• Слушање 

• Анализа 

историјских 

извора 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрациј

е 

• Дукумента

ри, видео и 

дигитални 

записи 

• Компјутерс

ке 

презентаци

је 

 

III-V 
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критичког односа 

према историјским 

изворима 

Наставна област: СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX 

ВЕКА 

• Срби под страном 

влашћу 

 

• Стицање знања о 

положају српског 

народа под 

турском, 

хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

 

• Фронталан 

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

 

• Слушање 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрациј

е 

• Дукумента

ри, видео и 

дигитални 

записи 

V-VI 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Додатна настава реализоваће се током године као припрема ученика за такмичење. У шестом разреду планирано је 12 часова додатне 

наставе из историје са посебно надареним ученицима (напредни ниво), као и онима који се за то буду определили. Према потребама 

ученика могуће су и измене броја часова и наставних јединица у складу са њиховим интересовањима и потребама.  
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БИОЛОГИЈА - додатна настава 

ЦИЉ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТИ  
БРОЈ ЧАСОВА  

ПО ТЕМИ 

Циљ додатне наставе биологије: 

• развијање функционалног знања, креативности, критичког 

мишљења, објективности, 

• омогићавање приступа различитим изворима знања, 

• припрема за биолошка такмичења, 

• стицање ширег знања о живом свету и законитостима које 

владају у живом свету, 

• додатно развијање хигијенских навика и здравствене културе 

• мотивисање ученика да се баве биологијом и да знања примене у 

свакодневном животу, 

• стицање шире образовне основе потребне за лакше разумевање и 

освајање других садржаја природних и друштвених наука 

• развијање смисла и потребе за самосталним радом, 

одговорности, уредности, прецизности, концизности и 

изграђивање сопственог става 

• решавање тежих и сложенијих, пажљиво одабараних задатака 

намењених даровитим ученицима 

 

I   ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ ВРСТЕ 

 

II    ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА 

 

III    РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

1 

10 

1 

12 

 

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна тема: ПОРЕКЛО  И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ ВРСТЕ 
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• Порекло и историјски 

развој човека 

• Преци данашњег 

човека 

• Људи данас 

• Проширивање знања o 

развоју људске врсте, 

етапе у развоју 

савременог човека 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у групи 

 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Посматрање 

• Уочавање 

 

• Уџбеник 

• Табла 

• Креда 

• Образовни 

софтвери 

• Компјутер 

• Илустрације 

• Енциклопедије 

IX 

Наставна тема: ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА 

• Ћелија 

• Ткива 

• Систем органа коже 

• Скелетни систем 

• Мишићни систем 

• Нервни систем 

• Систем чулних органа 

• Систем органа за 

размену гасова 

• Систем органа за 

варење 

• Систем органа за 

циркулацију 

• Систем жлезди са 

унутрашњим лучењем 

• Систем органа за 

излучивање 

• Систем органа за 

размножавање 

• Проширивање знања о 

грађи и 

функционисању 

организма 

• Стицање радних 

навика и способности 

за самостално 

посматрање и 

истраживање 

• Науче правила 

пружања прве помоћи 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

 

• Метода  разговора 

• Метода  усменог  

излагања 

• Илустративно-

демонстративна 

• Метода  

практичног рада 

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Посматрање 

• Уочавање 

• Цртање 

 

• Литература 

• Рачунар 

• Мултимедијална 

средства 

• Интернет 

сајтови 

X-V 

Наставна тема: РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

• Болести зависности, 

сузбијање и лечење 

• Заразне болести 

• Сида-заштита, 

сузбијање и могућност 

лечења 

 

• Развијају неопходне 

хигијенске навике 

• Схвате значај 

здравствене културе и 

репродуктивног 

здравља 

 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

• Рад  у  пару 

• Метода  усменог  

излагања  

• Метода  разговора  

• Илустративно-

демонстративна 

 

• Посматрање 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Литература 

• Рачунар 

• Мултимедијална 

средства 

• Интернет 

сајтови 

VI 
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ФИЗИКА- додатна настава 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ  

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 
ОБРАДА ОСТАЛИ 

• мотивисање ученика да се баве физиком 

• припрема за такмичење 

• решавање тежих и сложенијих задатака 

• развијање функционалне писмености 

• разумевање процеса, појава и односа у 

природи на основу физичких закона 

• развијање логичког и апстрактног мишљења 

• развијање радозналости, способности 

рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног 

изражавања  

 

 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

2.  КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ 

ТРЕЊА 

 

3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

 

4. МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

 

5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

 

 

5 - 5 

1 - 1 

2 - 2 

2 - 2 

2 - 2 

12 - 12 

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна тема:  Сила и кретање 

• Рппк 

• Убрзање 

• Средња и тренутна 

брзина 

• Зависност пређеног пута 

и брзине од времена 

• Други Њутнов закон 

• Веза масе, силе и 

убрзања, динамичко 

мерење силе 

• Трећи Њутнов закон 

• Одређивање сталног 

убрзања 

• Решавање проблема 

кретања тела с 

константним убрзањем.  

• Графичко решавање 

проблема код 

равномерно 

променљивог кретања и 

њихова примена. 

 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у групи 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Слушање 

• Дијалог 

• Дискусија 

• Решавање 

задатака 

• Уџбеник 

• Збирка 

• Задаци са 

претхоних 

такмичења 

IX - XII 
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Наставна  тема: Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења  

• Слободан пад 

• Хитац навише и хитац 

наниже 

• Бестежинско стање 

• Трење 

• Отпор 

• Одређивање убрзања при 

слободном паду 

• Одређивање коефицјента 

трења при клизању 

Ученик треба да: 

• Стекне појам о 

гравитацији и разликује 

силу теже од тежине тела 

• Упозна силу трења 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у групи 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Слушање 

• Дијалог 

• Дискусија 

• Решавање 

задатака 

• Уџбеник 

• Збирка 

• Задаци са 

претхоних 

такмичења 
XII-I 

Наставна  тема: Равнотежа тела  

• Слагање и разлагање сила 

• Појам и врсте равнотеже 

• Момент силе 

• Полуга 

• Потисак 

• Архимедов закон 

Ученик треба да: 

• Уме да слаже и разлаже 

силу 

• Користи законе одржања 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у групи 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Слушање 

• Дијалог 

• Дискусија 

• Решавање 

задатака 

• Уџбеник 

• Збирка 

• Задаци са 

претхоних 

такмичења 

II 

Наставна област: Механички рад и енергија. Снага 

• Механички рад 

• Механичка енергија-

кинетичка и 

потенцијална 

• снага 

• Одређивање рада силе 

под чијим се дејством 

тело креће 

• Закон о одржању 

механичке  енергије 

• Решавање проблема 

везаних за рад, енергију 

тела и законе кретања.  

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у групи 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Слушање 

• Дијалог 

• Дискусија 

• Решавање 

задатака 

• Уџбеник 

• Збирка 

• Задаци са 

претхоних 

такмичења 
III-IV 

Наставна  тема: Топлотне појаве  
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• Унутрашња енергија 

• Температура и њено 

мерење 

• Количина топлоте 

• Топлотна равнотежа 

• Одређивање специфичног 

топлотног капацитета 

тела. Механизми 

преношења топлоте с 

једног тела на друго 

(примери). Топлотна 

равнотежа. 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у групи 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Слушање 

• Дијалог 

• Дискусија 

• Решавање 

задатака 

• Уџбеник 

• Збирка 

• Задаци са 

претхоних 

такмичења 
V-VI 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

-избор програмских садржаја 

-избор метода логичког закључивања 

-излагање садржаја 

-решавање квалитативних и квантитативних  задатака 

     -систематско праћење рада сваког појединачног  ученика 
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ХЕМИЈА- додатна настава 

ЦИЉ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТИ  

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ ОБРАДА ОСТАЛИ 

• Проширивање и продубљивање знања ученика 

• Развијање способности за самосталан 

истраживачки рад 

• Развијање интересовања и оспособљавање 

ученика за самообразовање 

• Развијање логичког, критичког и стваралачког 

мишљења ученика 

• Стицање способности рада у хемијској 

лабораторији 

1. Основне методе и поступци рада у хем. лабораторији 

2. Прављење и раздвајање смеша 

3. Раствори 

4. Симболи и формуле 

5. Периодни систем елемената 

6. Хемијске једначине 

7. Мол 

8. Стехиометријска израчунавања 

 

2  2 

2  2 

3  3 

4  4 

3  3 

2  2 

2  2 

18  18 

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област:   Основне методе и поступци рада у хемијској лабораторији 

Основне методе и 

поступци рада у 

хемијској 

лабораторији 

Развијање основних 

лабораторијских техника 

рада 

Фронтални 

Индивидуални 

 

Демонстративна 

 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

Лаб. прибор и 

посуђе 

 У току 

шк.године. 

Наставна област: Прављење и раздвајање смеша 

Смеше 

Раздвајање 

састојака смеша 

 

Развијање основних 

лабораторијских техника 

рада 

Фронтални 

Индивидуални 

 

Демонстративна 

 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

Лаб.прибор и 

посуђе 

 У току 

шк.године. 
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Наставна област: Раствори 

Раствори и 

растворљивост 

Раствори -

израчунавања 

Прављење раствора 

Могу самостално да 

решавају проблемске и 

рачунске задатке 

Могу да на основу 

прорачуна направе 

раствор одређене 

концентрације 

Фронтални 

Индивидуални 

 

Вербално- 

текстуална 

Демонстративна 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

Уџбеник 

Збирка 

Задаци са 

претходних 

такмичења 

Лаб. прибор и 

посуђе 

 У току 

шк.године. 

Наставна област: Симболи и формуле 

Симболи и формуле 

вежбање 

Могу самостално да 

решавају проблемске и 

рачунске задатке 

Фронтални 

Индивидуални 

 

Вербално- 

текстуална 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

Уџбеник 

Збирка 

Задаци са 

претходних 

такмичења 

 

 У току 

шк.године 

Наставна област: Периодни систем елемената 

Законитости по 

којима је урађена 

међусобна 

повезаност 

елемената 

Увежбавање 

структуре 

периодног система 

елемената 

Могу самостално да 

решавају проблемске и 

рачунске задатке 

Фронтални 

Индивидуални 

 

Вербално- 

текстуална 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

Уџбеник 

Збирка 

Задаци са 

претходних 

такмичења 

 

 У току 

шк.године 

Наставна област: Хемијске једначине 

Хемијске реакције 

анализа и синтеза 

Састављање 

једначина 

хемијских реакција 

Могу самостално да 

решавају проблемске и 

рачунске задатке 

Фронтални 

Индивидуални 

 

Вербално- 

текстуална 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

Уџбеник 

Збирка 

Задаци са 

претходних 

такмичења 

 У току 

шк.године 

Наставна област: Мол 

Мол -израчунавање Могу самостално да 

решавају проблемске и 

рачунске задатке 

Фронтални 

       Индивидуални 

 

Вербално- 

текстуална 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

Уџбеник 

Збирка 

Задаци са 

 У току 

шк.године 
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коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

претходних 

такмичења 

Наставна област: Стехиометријска израчунавања 

Вежбање рачунских 

задатака 

Могу самостално да 

решавају проблемске и 

рачунске задатке 

Фронтални 

Индивидуални 

 

Вербално- 

текстуална 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

Уџбеник 

Збирка 

Задаци са 

претходних 

такмичења 

 У току 

шк.године 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

• излагање садржаја теме 

• решавање квалитативних и квантитативних задатака 

• коришћење других начина рада који доприносе разумевању садржаја теме (домаћи задаци, читање популарне литературе)систематско праћење рада сваког 

појединачног ученика 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - додатна настава 

ЦИЉ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТИ  

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 
ОБРАДА ОСТАЛИ 

• Проширивање знања из области мултимедија 

• Усвајање знања о правилима доброг 

презентовања теме 

• Развијање дизајнерских способности ученика  

• Развијање креативности, логичког мишљења и 

способности комбиновања 

• Развијање способности употребе 

мултимедијалних средстава у представљању 

теме 

 

I ПРАВИЛА ПРЕЗЕНТОВАЊА 

 

II РАД СА ТЕКСТОМ, БОЈАМА И ОБЛИЦИМА 

 

III КОРИШЋЕЊЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА 

10 6 4 

16 12 4 

10 4 6 

36 22 14 

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: ПРАВИЛА ПРЕЗЕНТОВАЊА ТЕМЕ 

▪ Увод у правила доброг 

презентовања и обраде 

теме 

▪ Увод, разрада и 

закључак презентације 

▪ Број слајдова 

презентације 

▪ Комбиновање елемената 

презентације  

▪ Правила успешног 

дизајна презентације 

▪ Упознавање ученика са 

правилима доброг 

презентовања теме - 

рекламни приступ 

▪ Упознавање ученика са 

основним тематским 

целинама презентације 

▪ Одређивање оптималног 

броја слајдова 

презентације 

▪ Представљање 

дизајнерских техника 

добре презентације 

▪ Индивидуализован

и 

▪ Фронтални 

▪ Групни 

▪ Метода разговора 

▪ Метода  усменог  

излагања 

▪ Илустративно-

демонстративна 

▪ Метода  практичног 

рада 

▪ Рад на рачунару 

▪ Упоређивање 

▪ Размишљање 

▪ Закључивање 

Писана 

литература 

 

Рачунар 

 

Мултимедијална 

средства 

 

Интернет 

сајтови 

IX-XII 

Наставна област: РАД СА ТЕКСТОМ, БОЈАМА И ФОРМАМА НА ПРЕЗЕНТАЦИЈИ 
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• Израда текста 

презентације - правила  

• Уклапање позадине и 

текста 

• Уклапање текста, 

слике, видео 

материјала 

• Трајање презентације 

• Упознавање ученика са 

дизајнерским 

правилима 

презентовања теме 

• Развијање визуелних и 

креативних 

способности ученика 

• Упознавање ученика са 

алатима за напредно 

коришћење програма за 

презентовање 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

 

• Метода  разговора 

• Метода  усменог  

излагања 

• Илустративно-

демонстративна 

• Метода  

практичног рада 

• Рад на 

рачунару 

• Процењивање 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Закључивање 

Писана 

литература 

 

Рачунар 

 

Мултимедијална 

средства 

 

Интернет 

сајтови 

XII-IV 

Наставна област: Увод у мултимедију 

• Извори 

мултимедијалних 

средстава 

• Програми за рад са 

мултимедијом 

• Примена мултимедија у 

програму за израду 

презентација 

• оспособљавање 

ученика за напредно 

коришћење 

рачунарских програма 

за израду презентација 

• упознавање ученика са 

различитим 

програмима за рад са 

мултимедијалним 

садржајима 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

• Рад  у  пару 

• Метода  усменог  

излагања  

• Метода  разговора  

• Илустративно-

демонстративна 

• Метода  графичких 

радова 

• Метода  

практичног рада 

• Посматрање 

• Цртање 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Рад на 

рачунару 

Писана 

литература 

 

Рачунар 

 

Мултимедијална 

средства 

 

Интернет 

сајтови  

IV- VI 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - допунска настава 

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: Придеви 

▪ Грађење, поређење 

придева 

▪ усвајање различитих 

форми и њихова употреба 

▪ фронтални 

▪ индивидуални 

▪ рад у пару 

▪ дијалошко – 

монолошка 

▪ илустративно- 

демонтративна 

▪ уочавање 

разлика 

▪ вежбање 

Уџбеник, 

радна свеска, 

додатни 

материјали 

У току 

шк.године 

Наставна област: Глаголска времена 

• Садашњи обични и 

трајни презент 

• Прошло обично и 

трајно време 

• Просто будуће 

време 

• усвајање различитих 

облика и употреба 

• примена правила у 

говору и писању 

▪ фронтални 

▪ индивидуални 

▪ рад у пару 

▪ дијалошко – 

монолошка 

▪ рад на тексту 

 

• слушање 

• писање, 

састављање 

примера 

• вежбање у 

реченицама 

Уџбеник, 

радна свеска, 

додатни 

материјали 
У току 

шк.године 

Наставна област: Пасив 

• Пасив у садашњем • усвајање појма пасивних • фронтални • дијалошко – • писање Уџбеник, У току 

ЦИЉ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТИ  

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ ОБРАДА ОСТАЛИ 

• надокнађивање пропуштеног градива 

• разјашњавање нејасних граматичких целина 

• осамостаљивање ученика, оспосовљавање за 

даљи рад 

• утврђивање кључних делова градива 

• оспособљавање ученика за примену наученог 

градива у усменом и писменом изражавању 

Придеви 

Глаголска времена 

Модални глаголи 

Пасив 

Вокабулар 

Условне реченице 

1  1 

8 3 5 

2 1 1 

3 1 2 

3 2 1 

1 1  
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и прошлом времену реченица 

• усвајање облика пасива 

• индивидуални 

 

монолошка 

 
• претварање 

активних у 

пасивне 

реченице 

радна свеска, 

додатни 

материјали 

шк.године 

Наставна област: Модални глаголи 

• Модални глаголи 

will, must, should, 

may 

• усвајање употребе 

различитих модалних 

глагола 

• фронтални 

• индивидуални 

 

• дијалошко – 

монолошка 

 

• писање 

• састављање 

примера 

• вежбање 

Уџбеник, 

радна свеска, 

додатни 

материјали 

У току 

шк.године 

Наставна област: Вокабулар 

• Вокабулар 

(Градови, дивље 

животиње, годишња 

доба, фантастичне и 

натприродне 

појаве), 

• усвајање циљаног 

вокабулара  

• правилна употреба у 

говору 

• усвајање одговарајућег 

писања речи 

• фронтални 

• индивидуални 

• рад у пару 

• дијалошко – 

монолошка 

• илустративно-

демонстративна 

• именовање 

различитих 

појмова 

• вежбање 

Уџбеник, 

радна свеска, 

додатни 

материјали 
У току 

шк.године 

Наставна област: Условне реченице 

• Условне реченице – 

први тип 

• усвајање облика, 

употреба у свакодневном 

говору 

• фронтални 

• индивидуални 

• дијалошко – 

монолошка 

• рад на тексту 

• уочавање 

правила 

грађења 

Уџбеник, 

радна свеска, 

додатни 

материјали 

У току 

шк.године 
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РУСКИ ЈЕЗИК - допунска настава 

Допунска настава организоваће се за ученике који из објективних разлога у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручја. 

 Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика,као и узрока заостајања,предметни наставник формираће групе с којима организује 

допунски рад. 

Допунски рад организоваће се током целе наставне године,односно одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских  садржаја 

наставног предмета.  

Применљиви облици рада су индивидуални и групни уз комбиновање са различитим наставним методама.Током даље редовне наставе такве ученике 

не треба испуштати из вида, односно - диференцирањем редовне наставе - омогућити ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 

 

ЦИЉ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТИ  

БРОЈ ЧАСОВА 10 

ПО ТЕМИ ОБРАДА ОСТАЛИ 

• Надокнађивање пропуштеног знања 

• Усвајање наставих садржаја које ученици нису 

усвојили током редовне наставе. 

• Усвајање наставних садржаја предвиђених 

наставним планом и програмом на основном 

нивоу.  

• Увежбавање и понављање стечених знања и 

вештина и давање упута за савладавање 

потешкоћа у учењу. 

• Пружање индивидуалне помоћи ученицима у 

учењу и бољем разумевању наставних садржаја.  

• Пружање помоћи ученицима који због болести, 

слабог предзнања или из било којег другог 

разлога нису усвојили одређено наставно 

градиво. 

Именице 
2 / 2 

Глаголска времена 2 / 2 

Придеви 1 / 1 

Компарација придева 1 / 1 

Именице женског рода на -ь 1 / 1 

Комуникативна вежбања 2 / 2 

Управни и неуправни говор 1 / 1 
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САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област:  Именице 

▪ Именице • Препознавање граматичких 

правила  у тексту 

• Примена стеченог знања 

• Поређење са матерњим 

језиком 

 Индивидуални  Рад на тексту 

Демонстративна  

-Наставник 

усмерава, помаже, 

коригује 

-Ученик чита, слуша, 

говори, пише 

Уџбеник, 

радна свеска 

 

 

• Именице 

женског рода 

на -ь 

• Препознавање граматичких 

правила  у тексту 

• Увежбавање правилног 

писања 

Индивидуални Рад на тексту 

Демонстративна 

Комуникативни 

приступ 

Наставник 

усмерава, помаже, 

коригује 

-Ученик чита, слуша, 

говори, пише 

Уџбеник, 

радна свеска 

 

 Наставна област: Глаголска времена 

 

• Глаголска 

времена 

• Утврђивање са граматичким 

правилима 

• Понављање облика и 

правила употребе 

Индивидуални 

Рад у пару 

Демонстративна 

Разговор  

Вежбање  

Даје инструкције, 

усмерава, помаже, 

коригује 

-Ученик чита, пише, 

одговара на питања, 

примењује стечена 

знања 

Уџбеник, 

радна свеска 

материјал 

 

Наставна област: Придеви 

• Придеви • Упознавање са граматичким 

правилима 

• Усвајање облика и правила 

употребе 

 

Индивидуални 

Рад у пару 

Демонстративна 

Разговор  

Вежбање 

Даје инструкције, 

усмерава, помаже, 

коригује 

-Ученик чита, пише, 

одговара на питања, 

примењује стечена 

знања 

Уџбеник, 

радна свеска, 

материјал 

 

• Компарација 

придева 

• Усвајање правила и 

употреба у говору и писању 

Индивидуални 

 

Демонстративна 

Разговор  

Вежбање  

Наставник даје 

инструкције, 

помаже, усмерава 

Ученик чита, слуша, 

описује ствари из 

непосредног 

окружења и  

Уџбеник, 

радна свеска, 

материјал 
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упоређује њихове 

карактеристике 

Наставна област: Комуникативна вежбања 

• Комуника-

тивна вежбања 

• Примена знања из лексике и 

морфологије кроз одређене 

комуникативне ситуације   

• Усвајање значења и форме 

речи и њихова употреба у 

говору и писању 

Индивидуални 

Рад у пару 

Демонстративна 

Вежбање  

Разговор  

Даје инструкције, 

помаже, слуша -

Ученик  чита, пише, 

говори 

Уџбеник, 

радна свеска 

материјал 
 

Наставна област:Управни и неуправни говор 

• Управни и 

неуправни 

говор 

• Усвајање правила и употреба 

у говору и писању 

Индивидуални 

 

Демонстративна 

Разговор  

Вежбање  

Даје инструкције, 

помаже, слуша -

Ученик  чита, пише, 

говори 

Уџбеник, 

радна свеска 

материјал 
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ИСТОРИЈА – допунска настава 

 

ЦИЉ 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

Циљ наставе историје јесте да се 

осигура да сви ученици стекну базичну 

jeзичку и научну писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда 

образовних постигнућа,да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, 

као и развијање историјске свести и 

хуманистичко образовањe ученика. 

Настава историје треба да допринесе 

разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и 

процеса, као и развијању националног и 

европског идентитета и духа толеранције 

код ученика. 

 

I    УСПОН ЕВРОПЕ 

(Европа од краја XV до краја XVIII века) 
2 

II    СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI 

ДО XVIII ВЕКА 
3 

III    ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година 

XIX века) 

2 

IV    НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И 

ЦРНА ГОРА 

(до међународног признања 1878. године) 

4 

V СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 

КРАЈА XVIII ВЕКА ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX 

ВЕКА 

1 

 
УКУПНО: 12 

 

 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

190  

 

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: УСПОН ЕВРОПЕ (Европа од краја XV до краја XVIII века) 

• Велика географска 

открића 

• Хуманизам и ренесанса 

 

• Упознавање културних 

и научних достигнућа  у 

новом веку 

 

• Фронталан 

• Групни  

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

 

• Слушање 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрације 

 

IX-X 

Наставна област: СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА 

• Турска освајања, држава 

и друштво од XVI до 

XVIII века  

• Положај Срба у Турском 

царству 

• Сеобе Срба  

 

• Стицање знања о 

положају српског 

народа под турском 

влашћу 

 

• Фронталан 

• Индивидуални 

• Рад у паровима 

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

• Текст-метода 

• Илустративно-

демонстративна 

метода 

• Слушање 

• Анализа 

историјски

х извора 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрације 

 
X-XII 

 

Наставна област: ДОБА РЕВОЛУЦИЈА (Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века) 

• Француска револуција  

• Наполеоново доба  

 

• Стицање знања о 

историји најзначајнијих 

европских држава у 

новом веку  

 

• Фронталан 

• Индивидуални 

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

 

• Слушање 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрације 

 

I-II 

Наставна област: НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА (до међународног признања 1878. године) 

• Први српски устанак  

• Други српски устанак  

• Друга владавина Милоша 

и Михаила Обреновића  

• Србија на путу ка 

независности 1868–1878  

 

• Стицање знања о 

настанку и развоју 

модерних српских 

држава до 

међународног признања 

независности 1878. 

године 

 

• Фронталан 

• Индивидуални 

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

• Илустративно-

демонстративна 

метода 

• Слушање 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрације 

• Дукументари, 

видео и 

дигитални 

записи 

 

III-V 

Наставна област: СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА 

• Срби под страном 

влашћу 

 

• Стицање знања о 

положају српског 

народа под турском, 

хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

• Фронталан 

 

 

• Монолошка 

• Дијалошка 

 

• Слушање 

• Дискусија 

• Историјске 

карте 

• Илустрације 

 

V-VI 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Допунска настава реализоваће се према потребама ученика, ради лакшег усвајања и стицања знања ( предвиђеног градива- кључни појмови, образовни стандари) 

у току школске године. У шестом разреду планирано је до 12 часова допунске наставе.  Предлажем следеће наставне јединице, а према потребама ученика 

могуће су и измене. 
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БИОЛОГИЈА - допунска настава 

ЦИЉ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТИ  
БРОЈ ЧАСОВА  

ПО ТЕМИ 

Циљ допунске наставе: 

• усвајње наставних садржаја које ученици 

нису усвојили током редовне наставе 

• усвајање наставних садржаја предвиђених 

наставним планом и програмом за основни 

ниво стандарда 

• увежбавање и понављање стечених знања и 

вештина и давање упуства за савладавање 

потешкоћа у учењу 

• пружање индивидуалне поомоћи ученицима у 

учењу и бољем разумевању наставних 

садржаја, посебно помоћи ученицима који 

раде по прилагођеном програму 

• омогућити да ученик кроз вежбу овлада, како 

теоријским, тако и практичним делом градива у 

оквиру својих могућности и омогућити праћење 

редовне наставе 

 

I   ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ ВРСТЕ 

 

II    ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА 

 

III    РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

1 

4 

1 

6 

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна тема: Порекло и развој људске врсте 

• Порекло и историјски 

развој човека 

• Преци данашњег човека 

• Људи данас 

• Ученици треба да науче 

основне податке о 

постепеном развитку 

људске врсте, етапе у 

развитку савременог 

човека и еволутивни 

положај човека данас 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Рад у групи 

 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Посматрање 

• Уочавање 

 

• Уџбеник 

• Табла 

• Креда 

• Образовни 

софтвери 

• Компјутер 

• Илустрације 

 

IX 
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Наставна тема: Грађа човечијег тела 

• Ћелија 

• Ткива 

• Систем органа коже 

• Скелетни систем 

• Мишићни систем 

• Нервни систем 

• Систем чулних органа 

• Систем органа за размену 

гасова 

• Систем органа за варење 

• Систем органа за 

циркулацију 

• Систем жлезди са 

унутрашњим лучењем 

• Систем органа за 

излучивање 

• Систем органа за 

размножавање 

• Ученици трба да стекну 

знање о грађи ћелија и 

ткива и повезаности 

органа и органских 

система у организам као 

целину 

• Упознају основну грађу и 

улогу органа који граде 

организам 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

 

• Метода  

разговора 

• Метода  усменог  

излагања 

• Илустративно-

демонстративна 

 

• Монолог 

• Дијалог 

• Анализа 

• Синтеза 

• Посматрање 

• Уочавање 

• Цртање 

 

• Литература 

• Рачунар 

• Мултимедија

лна средства 

• Интернет 

сајтови 

X-V 

Наставна тема: Репродуктивно здравље 

• Болести зависности, 

сузбијање и лечење 

• Заразне болести 

• Сида-заштита, сузбијање 

и могућност лечења 

 

• Стекну неопходне 

хигијенске навике за 

очување властитог 

здравља и здравља 

других људи 

• Индивидуални 

• Фронтални 

• Групни 

• Рад  у  пару 

• Метода  усменог  

излагања  

• Метода  

разговора  

• Илустративно-

демонстративна 

 

• Посматрање 

• Упоређивање 

• Размишљање 

• Литература 

• Рачунар 

• Мултимедија

лна средства 

• Интернет 

сајтови 

VI 
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ФИЗИКА - допунска настава 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ  

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 
ОБРАДА ОСТАЛИ 

• усвајање наставних садржаја предвиђених 

наставним планом и програмом на основном 

нивоу 

• развијање функционалне писмености; 

• упознавање основних начина мишљења и 

расуђивања у физици; 

• решавање једноставних проблема и задатака у 

оквиру наставних садржаја; 

• развијање радних навика и склоности ка 

изучавању наука о природи; 

• развијање свести о сопственим знањима, 

способностима и даљој професионалној 

оријентацији.  

 

 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ 

ТРЕЊА 

 

3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

 

4. МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

 

5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

 

 

5 - 5 

1 - 1 

2 - 2 

2 - 2 

2 - 2 

12 - 12 
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САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна тема:  Сила и кретање 

• Рппк 

• Убрзање 

• Средња и тренутна 

брзина 

• Зависност пређеног пута 

и бртине од времена 

• Понављање првог 

Њутновог закона 

• Други Њутнов закон 

• Веза масе, силе и 

убрзања, динамичко 

мерење силе 

• Трећи Њутнов закон 

Ученик треба да: 

• Разликује скаларне 

величине од оних које су 

дефинисане интезитетом, 

правцем и смером  

• Користи основне законе 

механике – Њутнове 

законе 

 

• Фронтални 

• Индивидуални 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Слушање 

• Дијалог 

• Дискусија 

• Решавање 

задатака 

• Уџбеник 

• Збирка 

IX - XI 

Наставна  тема: Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења  

• Слободан пад 

• Хитац навише и хитац 

наниже 

• Бестежинско стање 

• Трење 

Ученик треба да: 

• Стекне појам о 

гравитацији и разликује 

силу теже од тежине тела 

• Упозна силу трења 

• Користи јединице 

међународног система 

• Фронтални 

• Индивидуални 

 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-

демонстративна 

• Слушање 

• Дијалог 

• Дискусија 

• Решавање 

задатака 

• Уџбеник 

• Збирка 

XII-I 

Наставна  тема: Равнотежа тела  

• Слагање и разлагање сила 

• Појам и врсте равнотеже 

• Момент силе 

• Полуга 

• Потисак 

• Архимедов закон 

Ученик треба да: 

• Уме да слаже  

• Користи законе одржања 

• Користи јединице 

међународног система 

• Фронталан 

• Индивидуални 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-  

        демонстративна 

 

• Слушање 

• Дијалог 

• Дискусија 

• Решавање 

задатака 

• Уџбеник 

• Збирка 

II 

Наставна област: Механички рад и енергија. Снага 
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• Механички рад 

• Механичка енергија-

кинетичка и 

потенцијална 

• Снага 

• Закон о одржању 

механичке  енергије 

• Разуме да је рад силе 

једнак промени енергије 

• Користи јединице 

међународног система 

• Фронталан 

• Индивидуални 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-  

        демонстративна 

 

• Слушање 

• Дијалог 

• Дискусија 

• Решавање 

задатака 

• Уџбеник 

• Збирка 

III-IV 

Наставна  тема: Топлотне појаве  

• Унутрашња енергија 

• Температура и њено 

мерење 

• Количина топлоте 

• Топлотна равнотежа 

Ученик треба да: 

• Разликује температуру од 

топлоте 

• Користи јединице 

међународног система 

• Фронталан 

• Индивидуални 

• Вербално-

текстуална 

• Илустративно-  

        демонстративна 

 

• Слушање 

• Дијалог 

• Дискусија 

• Решавање 

задатака 

• Уџбеник 

• Збирка 

V-VI  

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

-избор програмских садржаја 

-излагање садржаја 

-решавање квантитативних  задатака 

     -систематско праћење рада сваког појединачног  ученика 
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ХЕМИЈА- допунска настава 

ЦИЉ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТИ  

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ ОБРАДА ОСТАЛИ 

• Надокнађивање пропуштеног знања 

• Усвајање наставих садржаја које ученици нису 

усвојили током редовне наставе. 

• Усвајање наставних садржаја предвиђених 

наставним планом и програмом на основном 

нивоу.  

• Увежбавање и понављање стечених знања и 

вештина и давање упута за савладавање 

потешкоћа у учењу. 

• Пружање индивидуалне помоћи ученицима у 

учењу и бољем разумевању наставних садржаја.  

• Пружање помоћи ученицима који због болести, 

слабог предзнања или из било којег другог 

разлога нису усвојили одређено наставно 

градиво. 

 

1. Оснoвни хемијски појмови 

 

2. Структура супстанце 

 

3. Хомогене смеше - раствори 

 

4. Хемијске једначине и израчунавања 

2 / 2 

9 / 9 

1 / 1 

6 / 6 

 18 / 18 

 

САДРЖАЈИ ЗАДАЦИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: Основни хемијски појмови  

Материја , супстанца, 

промена супстанци 

Чисте супстанце и смеше 

Разумевање појма 

материја, 

супстанца,физичке и 

хемијске промене, 

елемената, једињења и 

смеша 

Индивидуализован 

Фронтални 

Групни 

 

Метода  разговора 

Метода  усменог  и 

писменог излагања 

 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

 

Уџбеник 

Збирка 

У току 

шк.године 

 

Наставна област: Структура супстанце 
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Атом.Хемијски симболи 

Грађа атома 

Електронски омотач 

Периодни систем 

елемената 

 

Молекули 

Ковалентна веза 

Јонска веза 

Валенца 

Релативна молекулска 

маса 

Писање основних 

хемијских формула 

Стицање основног знања 

о грађи атома, периодном 

систему елемента, 

хемијској вези, валенци, 

квалитативно значење 

симбола најважнијих 

елемената, хемијских 

формула 

 

 

Индивидуализован 

Фронтални 

Групни 

 

Метода  разговора 

Метода  усменог  и 

писменог излагања 

 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

 

Уџбеник 

Збирка 

У току 

шк.године 

 

 

 

 

Наставна област: Хомогене смеше-раствори 

Раствор и растворљивост 

 

Стицање основног знања 

o растворима,саставу 

раствора, врсти раствора, 

растворљивости 

 

Индивидуализован 

Фронтални 

Групни 

 

Метода  разговора 

Метода  усменог  и 

писменог излагања 

 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

Уџбеник 

Збирка 
У току 

шк.године 

 

Наставна област: Хемијске једначине и израчунавања 

Основне хемијске 

једначине.Изједначавање 

Основни хемијски закони 

Мол 

Моларна маса 

Веза између мола. 

Моларне масе и броја 

честица 

 

Стицање основног знања 

о хемијским једначинама, 

молу, моларној маси, 

мерним јединицама. 

 

 

Индивидуализован 

Фронтални 

Групни 

 

Метода  разговора 

Метода  усменог  и 

писменог излагања 

 

Наставник 

усмерава,  даје 

инструкције, 

коригује, прати 

Ученик повезује, 

говори, одговара 

 

Уџбеник 

Збирка 

У току 

шк.године. 
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ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЊИХОВОГ 

ОСТВАРИВАЊА 
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ДОМАЋИНСТВО 

 

 

 

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у формирању културе понашања, 

становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају 

навике у вези с важним активностима у свакодневном животу.  

Задаци наставе домаћинства јесу:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе домаћинства сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе домаћинства буду у пуној мери реализовани  

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

потребе, навике и понашања ученика  

- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање способности примене стечених знања и 

умења у областима организације и функционисања савремене породице и домаћинства, културе становања, одевања и исхране  

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

- развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и материјала у домаћинству  

- развијање знања о компонентама правилне исхране  

- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових информационих и 

комуникационих технологија  

- развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и спремности да се сопственим активностима 

доприноси очувању здраве околине и стандарда квалитета живљења  

- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивањe квалитета живота  

- развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања мишљења других, способности изношења става и 

формулисања аргумената за изнети став  

- развијање свести о сопственим знањима и спсобностима.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И ПОРОДИЦА 

Оперативни задаци 

 Ученик треба да :  

- зна шта се подразумева под појмом домаћинство  

- зна значење појмa породица;  
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- зна значење појма култура  

- разуме улогу породице у формирању културних потреба као и формирању навика и интересовања које имају суштинску улогу у 

развоју културних потреба, креативног понашања и самоактуализације  

- разуме односе породице и друштва кроз односе «ми» и «други» 

 - разуме фазе породичног живота, односе у породици и потребе савремене породице. 

 Садржаји:  

Појам домаћинства.  

Појмови: култура (понашања, становања, исхране, одевања итд), културне потребе, навике и интересовања (1. језичко изражавање и 

комуникација; 2. сазнавање и ширење видокруга; 3. естетске потребе у свакодневном животу; 4. естетске уметничке потребе за 

доживљајем и за стваралачким изражавањем), уметност (ликовне, примењене, музичке, драмске) и други сродни појмови. Савремено 

домаћинство и његова правилна организација. Савремена породица, односи у породици и њихово усклађивање. Услови за формирање 

здраве породице и фазе развоја.  

 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

Оперативни задаци  

Ученик треба да : 

 - развије способност разумевања односа између културних потреба, навика и интересовања и културе становања којом се поред 

функционалних испољавају и естетске потребе у свакодневном животу (кроз архитектуру објеката за становање, дизајн намештаја и 

покућства, уметничке предмете у домаћинству: слике, фотографије, занатске предмете итд)  

- разуме да постоје различите врсте стамбеног простора, могућности за његово економично и целисходно коришћење, као и 

могућности прилагођавања потребама чланова породице  

- разуме сличности и разлике између традиционалног и савременог начина становања  

- развија навике хигијенског одржавања стамбеног простора и околине 

 - формира ставове о естетским вредностима у области уређења стана и околине  

- разуме потребу за коришћењем различитог прибора и средстава за одржавање стана и околине  

- разуме потребу за рационалном организацијом и расподелом послова у домаћинству  

- развија позитивни став према раду на заштити животне околине, укључујући и стан и школу 

 - разуме конвенционалне ознаке на техничким уређајима у домаћинству и планира њихову безбедну примену.  

Садржаји:  

Појмови везани за културу становања: архитектура, пејзажна архитектура, грађевинарство, дизајн (ентеријера, намештаја, 

индустријски дизајн), индустрија (намештаја, покућства: беле технике, тепиха, расвете итд), занати (столарски, браварски, кујунџијски, 

ћилимарски, корпарски итд), примењене уметности (примењено сликарство и вајарство, конзервација и рестаурација итд) Породица и 
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стан. Функционалне целине стана, њихове улоге и економично коришћење. Технички апарати у домаћинству. Безбедно руковање 

техничким апаратима у домаћинству. Околина стана и култура становања. Уређивање стана/куће, уређивање околине и школе. 

Селективно прикупљање и одлагање отпада у домаћинству. Вежбе: Израда симбола намештаја и основе стана за вежбање на уређењу 

стана. Израда макете са моделима за вежбање на уређењу стана или породичне куће. Компјутерско скицирање уређења стамбеног 

простора.  

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

Оперативни задаци  

Ученик треба да:  

- развије способност разумевања односа између културних потреба, навика и интересовања и културе одевања којом се поред 

функционалних испољавају и естетске потребе у свакодневном животу (кроз дизајн одевних предмета, модну индустрију итд)  

- разуме функционалну и естетску улогу одеће и обуће 

 - разуме сличности и разлике између традиционалног (ношња) и савременог одевања  

- зна разлике у својствима између природних и вештачких материјала  

- оспособи се да према својствима материјала бира одговарајући материјал у складу са наменом одеће и обуће  

- оспособи се за одговарајући избор средстава за одржавање одеће и обуће и њихово правилно коришћење.  

Садржаји:  

Појмови везани за културу одевања: индустрија и занатство одевних предмета, примењена уметност (сценски костим, савремено 

одевање, дизајн текстила, дизајн накита, јувелирски занат, народна радиност итд) Улога одеће и обуће. Материјали од којих се прави 

одећа (природни, вештачки, мешовити). Природни материјали: памук, лан, свила, вуна. Вештачки материјали: најлон, вискоза, ликра, 

гума.  

Избор тканине по критеријуму својстава тканине и намене одеће. Одржавање одеће и средства за одржавање одеће од памука, вуне, 

свиле, синтетичких материјала. Пеглање одеће и сезонско одлагање одеће и обуће.  

Вежбе: Испитивање својстава текстилних влакана и тканина и тумачење декларација на етикетама одеће и обуће. Упоређивање 

понашања природних и вештачких материјала на повишеној температури и под дејством избељивача. Уклањање мрља са одеће 

(технички бензин, избељивачи, савремене хемикалије за уклаљање флека). 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

(КУПОВИНА, ПУТОВАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА) 

Оперативни задаци  

Ученик треба да:  

- развије способност разумевања односа између културних потреба, навика и интересовања и културе понашања 

 - да разуме значење појмова: средства/медији изражавања, информисања и комуникације 

 - да разуме везу између појмова «медијско» и «вишемедијско» у контексту са «вишемедијским» изражавањем и «мултимедијама» 
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 - интегрише знања добијена у оквиру овог предмета интегришу са знањима стеченим у оквиру других предмета као нпр: Техничко и 

информатичко образовање (нарочито у делу који се односи на Информационо-комуникационе технологије), Информатика и 

рачунарство, Језик и књижевност, Ликовна култура, веронаука итд.  

- оспособи се за планирање набавке према расположивим средствима  

- оспособи се да избор артикала изводи на основу односа квалитета производа и цене, користећи при томе различите изворе података о 

квалитету производа  

- оспособи се за планирање и реализацију путовања  

- оспособи се за ефикасно коришћење савремених средстава комуникације.  

Садржаји:  

Појмови везани за културу понашања: изражавање, информисање и комуникација; средства/медији изражавања (језик, књижевност, 

позориште, филм, сликарство, вајарство итд), информисања и комуникације (1. штампани; књиге, периодика, дневне новине, каталози, 

проспекти итд, 2. електронски: тв, радио, интернет итд); вишемедијско изражавање (вишемедијске уметности: позориште, опера, балет 

итд) и «вишемедијско» информисање (ТВ као спој више медија: слика, звук/ тишина, покрет итд). Планирање и расподела буџета. 

Планирање дневне, недељне, месечне и сезонске набавке. Избор артикала. Примена комуникационих и информатичких технологија 

при куповини. Путовање – одабир дестинације и планирање путовања, резервација и куповина карата. Припрема за путовање – како 

спаковати кофер. Правила понашања у градском превозу, аутобусу, возу, авиону. Савремена средства комуникације, план телефонског 

разговора, SMS, е-mail, претраживање релевантих и поузданих информација. 

 Вежбе: Планирање буџета и набавки (дневних, недељних, месечних). Прављење избора артикала на основу података о квалитету и 

цени производа. Планирање путовања. Планирање обилазака културно-историјских споменика (културно-историјских целина, 

археолошких налазишта, утврђених градова итд), установа културе (музеји, галерије итд) и догађаја (културне и уметничке 

манифестације, фестивали итд), (прикупљање потребних информација из различитих извора информација). Званична кореспонденција, 

писање биографије, упућивање захтева, молби, жалби  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних 

(кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода. У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у 

разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручениох од стране Министарства и Завода, а приликом 

оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. Настава изборног предмета 

Домаћинство реализује се у седмом разреду са једним часом недељно.  
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Препоручује се реализација наставе у групи од 10 до највише 15 ученика, у специјализованој учионици, опремљеној потребним 

наставним средствима, или у учионици која поседује рачунар. Ради стицања увида у предзнања ученика, препоручује се да наставници 

који реализују наставу овог изборног предмета размотре садржаје наставних програма следећих предмета: Свет око нас, Природа и 

друштво, Српски језик, Ликовна култура, Техничко и информатичко образовање, Биологија, Физика, Хемија. Настава овог предмета 

треба да пружи услове за стицање знања, умења и формирање навика потребних за унапређивање квалитета живота, заштите, како 

сопственог здравља, тако и здравља других људи и очувања животне околине.  

У циљу развијања сарадничких способности и формирања вештина потребних у свакодневном животу, препоручује се да се настава 

реализује применом метода кооперативног учења у групама. Наставник има потпуну слободу да прилагоди наставу специфичностима 

друштвене заједнице и природног окружења у коме се школа налази. Такође, ученици могу у складу са својим интересовањима, 

разматрати нека питања, истраживати, правити презентације, мале пројекте итд.  

У наставном програму изборног предмета домаћинство постоје четири наставне теме: 

▪ Савремено домаћинство и породица,  

▪ Култура становања, 

▪ Култура одевања,  

▪ Култура понашања (куповина, путовање, комуникација)  

У оквиру наставне теме Савремено домаћинство и породица ученици уче значење појма породица, породица у ужем и ширем 

смислу, о фазама породичног живота, односима у породици и потребама савремене породице. У оквиру стицања знања о породици 

ученици уче о њеној улози у формирању културних потреба, навика и интересовања и развоју културног идентитета и припадности 

одређеној групи. Овакав приступ доприноси успостављњу односа између појединца, породице и друштва, као и у успостављању 

релације «ми» и «други» што знања добијена у оквиру овог предмета доводи у везу са знањима која се добијају у оквиру других 

предмета (српски језик и књижевност, географија, свакодневни живот у прошлости, грађанско васпитање, веронаука итд). Такође се 

објашњава појам културно наслеђе тако да ученици разумеју да се култура као начин живота (култура становања, одевања, исхране, 

понашања, рада) у прошлости испољава кроз наслеђе (материјално и нематеријално), а савремена култура - кроз савремени начин 

живота. На крају изучавања ове наставне теме уводи се појам домаћинство.  

У наставној теми Култура становања ученици треба да науче да постоје различите врсте стамбеног простора, о могућностима 

за економично и целисходно коришћење тог простора, као и о могућностима прилагођавања стамбеног простора функционалним и 

естетским потребама чланова породице. Треба указати на важност и улогу стамбеног простора у нормалном функционисању и 

различитим фазама развоја једне породице. Стан треба разматрати као сложени скуп његових фунцкионалних целина. Ученик треба да 

зна који су функционални, хигијенски и естетски захтеви које стамбени простор треба да испуни. У овој теми треба размотрити начине 

уређења и одржавања стана према потребама чланова породице/домаћинства и према односу стан околина/окружење. У оквиру 
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практичних вежби различите групе ученика треба да израде предлоге уређење стана у коме живе, поштујући потребе, склоности и 

активности особа које у њему живе (спортисти, музичари, писци, лица са специјалним потребама, деца, старе особе) и да међусобним 

извештавањем кроз дискусију одобре или унапреде предлоге. Утицај породице и појединца на уређење околине треба размотрити из 

угла градска/сеоска средина, асфалтирана/неасфлатирана улица и сл. Такође, треба размотрити уређење стана са различитих аспеката: 

функционално/ модерно/ практично/. Кроз искуства деце треба указати на значај савремених апарата у домаћинству. У оквиру ове теме 

ученици се обучавају за њихову безбедну примену и разумевање конвенционалних ознака на апаратима у домаћинству.Такође, уче и о 

важности правилног избора и примене прибора и средстава за одржавање стамбеног простора и околине као и о селективном 

прикупљању отпада у домаћинству (класификација, рециклирање, разградивост отпада).  

У овиру наставне теме Култура одевања ученици треба да науче: које улоге имају одећа и обућа у животу савременог човека 

(физиолошка, психолошка, естетска, функционална), да одећа и обућа могу бити направљени од природних и вештачких материјала, 

разлике у својствима природних и вештачких материјала, да врше избор тканине према својствима тканине и намени одеће, да на 

основу својстава тканине бирају начине за чишћење и чување одеће и обуће, значење ознака на декларацији одевних предмета. Важно 

је да ученици науче о избору материјала из угла улоге/намене одеће. Кроз практични рад треба овладати вештинама одржавања одеће 

направљене од различитих материјала (прање, уклањање флека, пеглање, одлагање).  

Четврта тема треба да омогући ученицима да стекну/унапреде вештине у важним и свакодневним активностима у области 

Kултуре понашања: куповини, комуникацији и путовањима. У области куповине мисли се на правилан избор потребних (не 

сувишних) артикала, планирање и правилну расподелу кућног буџета. Информисање о квалитету артикала путем информационих и 

комуникационих технологија, поред тога што омогућава правилан/најбољи избор, омогућава и уштеду новца и времена. Такође, 

примена информационих и комуникационих технологија омогућава и успешно планирање и реализацију путовања. Одабир 

дестинације, резервација и куповина карата се, на пример, данас много лакше обављају уз помоћ информационих технологија. 

Савремена средства комуникације данас омогућавају бољу информисаност и лакшу комуникацију са пријатељима, члановима 

друштвених група којима припадају као и са члановима уже и шире породице. Ученици треба да кроз практичне примере и 

реализацију науче о употреби (техничкој примени) ових средстава, али и о састављању сажетка разговора, писма, поруке, тако да не 

изоставе суштину (зашто некога зову или шта је предмет поруке или писма, е-mail-а). У оквиру ове теме ученици треба да овладају 

вештином писања и упућивања једноставних писаних форми биографије, захтева, молби и жалби. Ово подразумева податке: коме је 

намењено, истицање предмета, неопходних/релевантних информација и потребне податке о подносиоцу (име и презиме, адреса, 

контакт телефон и други биографски подаци) 
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ХОР И ОРКЕСТАР 

 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ  

ОБРАДА ОСТАЛИ 

• Развијање музичког укуса, 

стваралачких способности, 

спонтаног изражавања, музичког 

слуха и ритма, развијање гласовних 

могућности и учвршћивање 

интонације, способност за фино 

нијансирање и изражајно певање 

применом елемената музичке 

изражајности (темпо, динамика...). 

Развијање дечјег гласа, правилног 

држања, дисања, интонације, 

изговора и артикулације. 

• Рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти 

кoлeктиву – тимски рад, развијање 

тoлeрaнциje, дисциплине, 

пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa 

пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, 

стицање самопоуздања, 

саваладавање треме и пружање 

помоћи у смислу вршњачког учења 

и сарадње.. 

• Упознавање разноврсних дела 

домаћих и страних аутора 

доприноси развоју опште културе, 

међусобном разумевању, уважавању 

и поштовању.  

• Поспешивање позитивног утицаја 

 

I ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

36 12 24 
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музике на здравље, смањењс стреса, 

агресивности и побољшање здравља 

уопште. 

• Подстицање доживотне љубави 

према музици учествовањем у 

групном музицирању. 

 

 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

Наставна област: I Извођење музике (певањем и свирањем) 
• Певање композиција 

различитог садржаја и 

расположења 

традиционалне и 

уметничке музике које су 

примерене гласовним 

могућностима и узрасту 

ученика; 

• Одабир и разврставање 

гласова, вежбе дисања, 

дикције и интонације, 

хорско распевавање, 

техничке вежбе, 

интонативне вежбе; 

• Музичка и психолошка 

обрада композиција, 

увежбавање хорских 

деоница појединачно и 

заједно; 

• Повезивање садржаја 

песама са садржајима 

осталих наставних 

предмета; 

• Свирање на 

инструментима Орфовог 

инструментаријума и 

• Задовољење различитих 

образовних потреба и 

интересовања ученика; 

• Препознавање 

професионалних 

способности и 

интересовања, 

упознавање са светом 

рада; 

• Надоградња исхода који 

се остварују у оквиру 

редовне наставе и 

доприносе развоју 

међупредметних исхода; 

• Унапређивање 

различитих способности 

(интелектуалне, 

физичке, креативне, 

радне...); 

• Подстицање хуманог и 

одговорног понашања 

према себи, другима и 

окружењу, јачање 

осетљивости за оне 

којима је потребна 

помоћ (нпр. стари, 

• Фронтални 

• Групни 

• Индивидуални  

• Рад у паровима  

• Монолошко-

дијалошка 

• Илустративно - 

демонстративна 

• Метода практичних  

радова 

• Игровне активности 

• Певање 

• Слушање 

• Свирање 

• Анализа 

нотног текста 

• Синтеза 

музичких 

активности  

 

• Нотни записи 

• Клавир 

• Инструменти 

Орфовог 

инструмента-

ријума 

• ЦД плејер 

• ЦД 

 

IX-VI 
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другим инструментима; 

• Избор инструмената и 

извођача у формирању 

оркестра; 

• Расписивање деоница и 

увежбавање по групама; 

• Спејање по групама и 

заједничко свирање целог 

оркестра; 

• Ритмичко-интонативно и 

стилско обликовање 

композиција. 

болесни...); 

• Унапређивање 

различитих врста 

писмености (медијске, 

културне...); 

• Култивисање 

коришћења слободног 

времена; 

• Подстицање 

интеркултуралног 

дијалога; 

• Јачање осетљивости за 

различитост; 

• Јачање генерацијских 

веза између ученика 

различитих одељења без 

компетитивности; 

• Релаксација, 

растерећење напетости 

ученика, 

самоисказивање; 

• Јачање везе са локалном 

заједницом; 

• Развој осећања 

припадности својој 

школској заједници; 

• Подстицање 

самосталности, 

проактивности и 

предузимљивост; 

• Промоција школе и 

њеног идентитета.  
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ 

КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

 

За свако дете које не постиже прописане исходе и стандарде, или се уочава да не постиже успех у складу са својим капацитетима и 

могућностима, учитељи ће у сарадњи са стручним тимом за инклузивно образовање, директором и ПП службом планирати подршку у 

ОВ процесу, тј. примењиваће се индивидуализација у настави. 
 

1. Индивидуализација обухвата прилагођавање: 

 

а) Простора и услова б) Материјала и учила ц) Метода, техника и 

облика рада 

д) Оцењивања е) Исхода и стандарда 

постигнућа 

- постављање рампе 

- уклањање прагова 

- близина табле и константан 

распоред намештаја  

- коришћење различитих 

материјала: визуелни, 

сликовни, звучни, тактилни 

- радних листова и задатака 

за вежбање (графички 

прикази за ученике са 

сметњама) 

- употреба различитих 

приступа (активно и 

кооперативно учење, учење 

корак по корак...) 

- метода рада (учење путем 

открића, радионичарски 

метод, ...) 

- облика рада (представљање 

истог садржаја вербалним, 

графичким, сликовним 

техникама или рад у малим 

групама, у пару...) 

- употреба различитих 

видова изражавања 

- инсистирати на развијању 

свих видова оцењивања, а 

оцењивати кроз онај вид 

кроз који се ученик најбоље 

исказује 

- прилагођавање начина 

испитивања /више времена 

за решавање задатака, 

употреба рачунара и сл./ 

- прилагођавање задатака и 

тестова /нпр. вербалне 

задатке претворити у 

графичке или сликовне, 

задатке отвореног типа 

претворити у задатке са 

понуђеним одговорима/ 

- сажимање или обогаћивање 

садржаја /у зависности од 

интересовања ученика/ 

- на часу за исти садржај 

користити различите нивое 

обраде, према Блумовој 

таксономији. 

 

а) Идентификација индивидуалних разлика између ученика вршиће се на следећи начин: 

 

Разлике између ученика: Идентификација Облици индивидуализације: 
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1. Разлике у физичким 

својствима ученика 

- праћење деце на часовима физичког  - задаци на више нивоа сложености 

- програмирана настава 

- групни облик рада 

- рад у пару 
2. Разлике у менталним 

способностима  

- разлике у знању ученика 

- брзини читања и писања 

- разумевању прочитаног 

- брзини израде задатака 

н
а 

ч
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3. Разлике међу ученицима истих 

општих способности 

- нумеричке 

- математичке 

- говорне 

- логичке 

- посебне (музичке, ликовне...) 

4. Разлике у знањима ученика - знање претходне наставне јединице 

- претходне теме 

НАЧИН ИДЕНТИФИКОВАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗЛИКА ВРШИЋЕ СЕ НА ОСНОВУ:  

 

КАКО? КО? КАДА? 

 

- испитивањем деце за полазак у школу  

- свакодневног посматрања ученика у различитим школским ситуацијама 

- континуирано праћење рада 

- континуирано и комплексно вредновање рада 

- услова у којима ученици живе  

- израдом диференцираних задатака 

 

- ПП служба 

- учитељ, наставник 

- учитељ, наставник 

- учитељ, наставник 

- ПП служба, ОС, директор 

- учитељ, наставник, ПП служба 

 

 

- упис деце у 1.разред 

 

 

током године/класификациони 

периоди 

 

 

 

б) Начин прилагођавања вршиће се на следећи начин: 

 

ФИЗИЧКИ 

РАЗМЕШТАЈ У 

ПРОСТОРИЈАМА 

ПРЕДАВАЊЕ 

ЛЕКЦИЈЕ 

ЗАДАЦИ: КОНТРОЛНЕ 

ВЕЖБЕ И ТЕСТОВИ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОНАШАЊЕ: 

- ставити ученика 

близу наставника 

- ставити ученика 

близу позитивног узора 

- стајати близу ученика 

приликом предавања 

- избегавати 

- поделити ученике у 

парове да контролишу 

рад 

- написати кључне 

ставке на табли 

- предавати на начин 

који ангажује више 

- додатно време за 

завршавање задатка 

- поједноставити 

сложена упутства 

- тражити мање тачних 

одговора за 

завршавање задатка 

- дозволити тестове са 

отвореним књигама 

- усмено испитивање 

- дати тестове који се 

раде код куће 

- користити 

објективнија питања 

- обезбедити помоћ 

другова око вештина 

организације 

- одредити један систем 

за повезивање белешки 

и задатака 

- одредити друга 

- поједноставити 

правила понашања у 

учионици, тако да су 

јасна и доступна за 

подсећање 

- похвалити одређена 

понашања 
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стимулације које 

одвлаче пажњу 

чула: визуелно, 

аудитивно, тактилно 

- поновити упутства 

ученику, а затим 

тражити од њега да 

понови 

- дати ученику писани 

преглед лекције како 

би је прегледао касније 

- косристити 

подвлачење  

- поделити дужа 

предавања на краће 

делове 

(квалитет наспрам 

квантитета) 

- скратити задатке, 

поделом рада на мање 

делове 

- користити контролне 

листе, шеме, картице за 

подсећање 

- дозволити штампана 

уместо писаних слова у 

изради задатка 

- пратити задатке 

којима је ученик сам 

одредио своју 

динамику рада (дневна, 

недељна...) 

- за израду домаћих 

задатака давати јасна, 

конкретна упутства 

- наградити усмено 

учешће детета на часу 

- правити честе, кратке 

квизове знања 

- дати додатно време за 

тест 

- прочитати ученику 

питања из теста уместо 

ученика 

- избегавати притисак 

на ученика у смислу 

времена или 

конкуренције 

/добровољца који ће 

помагати око домаћих 

задатака 

- припремити унапред 

распоред учења / 

задатака са учеником 

- дневни /недељни 

извештаји о 

напредовању (за 

родитеље) 

- направити систем 

награђивања за 

завршавање рада у 

школи и домаћих 

задатака 

 

- дати посебне 

привилегије /позитивне 

подстицаје/ и убрзати 

њихову примену 

- дозволити кратке 

одморе између задатка 

- коришћење 

невербалних сигнала за 

подсећање ученика да 

не прекида рад на 

задатку 

- оценити тачне 

одговоре ученика, а не 

његове грешке 

- спровести систем 

управљања понашањем 

у учионици 

- омогућити дозвољено 

кретање, време када 

ученик није на свом 

месту (нпр. послат да 

изврши неки налог) 

- игнорисати 

неодговарајуће 

понашање које није 

драстично изван 

граница дозвољеног у 

учионици 

- направити уговор са 

учеником 

- спровести разумне 

процедуре паузе 

 

в) Документација 

 

Врста документације/ Начин прикупљања и извори информација Особа 

1. Подаци о детету - различити извори /портфолио са радовима 

детета 
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- посматрање 

- разговор 

- упитник 

- тестови 

дете, родитељ, наставник, учитељ, пп служба 

2. Опис образовне ситуације Процена: 

1.  учење како се учи 

- школска постигнућа  

- вештина мишљења /разумевање, решавање 

проблема у односу на узраст, стандарде, 

интересовања 

2. мотивација ученика 

3. да ли постоје сметње које утичу на образовна 

постигнућа  

 

учитељ, ОС, родитељ, пп служба 

3. Социјалне вештине Посматрањем: 

1. учениковог односа са другим људима ( развој и 

одржавање социјалних контаката и односа, 

понашање према вршњацима...) 

2. спосбност личног прилагођавања различитим 

социјалним контекстима, слика о себи, ставови) 

3. школска пријатељства 

   

учитељ, ОС, родитељ, пп служба, вршњаци 

4. Комуникацијске вештине Праћењем и посматрањем: 

1. Канала комуникације које ученик користи да 

прими информацију од других и да пренесе 

другима 

учитељ, ОС, родитељ 

5. Самосталност и брига о себи Процена: 

1. Обављање дневних обавеза 

2. Да ли постоје сметње везане за самостално 

кретање и обављање дневних обавеза, да ли 

постоје моторичке, физичке, чулне сметње 

3. укупно здравствено стање детета 

 

Родитељ, ОС 

6. Утицај спољашњег окружења Процена: 

1. породичног окружења (услови живота) 

2. други услови који могу да утичу на учење и 

напредовање 

 

Родитељ, ОС 

 

ПЛАН ПОМОЋИ ДЕЦИ СА ДИСЛЕКСИЈОМ  И  ДИСГРАФИЈОМ 
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Дислексија и дисграфија се везују за проблеме који у својој основи имају РЕДОСЛЕД. Деца са овом тешкоћом немају 

никаквих интелектуалних оштећења, већ немају способност да успоставе редослед између слова, бројева... 

Дислексија подразумева потешкоће ученика у учењу читања и неизграђену способност читања у времену када су деца истог узраста, 

интелигенције и обима обуке већ савладали читање.Дислексија обухвата тешкоће с фонетским дешифровањем или (или изговарањем 

речи), аутоматским препознавањем речи и срицањем.Мизак особе са дислексијом обрађује те задатке на другачији начин него мозак 

других људи, а тај начин је врло неефикасан. Оно што је заједничко за обе потешкоће јесте продужено време усвајања ових вештина и 

да оне проузрокују потешкоће у учењу скоро свих школских предмета и то захтева индивидуализацију наставних садржаја и 

индивидуални приступ приликом оцењивања. 

Дисграфија подразумева потешкоћу ученика у савладавању писања или недограђен рукопис. Проблем је у неуједначеном развоју 

праксичких способности. Дисграфија се може јавити и самостално у виду тешкоће у обликовању слова, може бити као садржајна 

дисграфија (поред тешкоће у обликовању слова јављају се и замене, додавања слова сличнима) или дисортографија, проблеми у 

писању. Дете може имати велике потешкоће са било каквим фигурама и симболима (таблице, музички симболи, ноте), тешкоће у 

прављењу бележака јер не може да слуша и пише истовремено и одаје утисак неспретности и заборавности. 
 

Симптоми   дисграфије  Вежбе које ће учитељи 

примењивати у настави: 

Активности учитеља које 

могу помоћи детету: 

Начин реализације активности 

 

- недовољно уочавање 

разлика између слова 

сличних по облику, због чега 

долази до њихове замене 

• научити дете да правилно држи 

оловку и папир, правилан 

положај тела 

• ређање предмета по 

запамћеном редоследу, 

• провлачење линија од тачке до 

тачке 

• опцртавање округлих предмета 

(динар, дугме..) 

• цртање бојом преко узорка 

(цвет, кућа, сто...) 

• цртање слова преко узорка 

• проналажење сличних облика 

слова и бројева 

• откривање погрешног правца 

• прављење фигура и слова по 

сећању 

• преписивање са датог модела 

• писање по сећању 

• ставити дете да седи ближе 

табли и учитељу 

• делити задатке у мање 

целине 

• смањити непотребно 

преписивање са табле (на 

табли бојама означити 

делове које дете треба да 

препише), продужити му 

време 

• повећати фонт слова код 

текста за читање 

• наглашавати уредност код 

преписивања, али га не 

кажњавати због 

неуредности 

• приликом провере писменог 

рада детета, не исправљати 

преко дететовог рукописа, 

• редовна сарадња са родитељима 

• упутити родитеље да потраже помоћ 

стручњака 

• показивати разумевање за дететове тешкоће, 

храбрити га, подстицати, хвалити и за мале 

успехе 

• утврдити његов ниво знања и усвојености 

вештина 

• дати му могућност темељне припреме пре 

оцењивања 

• радити са њим допунске садржаје у којима су 

тешкоће најизраженије 

• чешће проверавати ниво усвојености знања и 

вештина – као мотивишући фактор 

• градити у разреду позитивну атмосферу – 

право на различитост 

- тешкоће са запамћивањем 

слова 

- изокретање слова на 

супротну страну, горе, доле 

- писање с десна у лево 

„огледалско писмо“ 

- неуредан рукопис 

- текст је лоше постављен у 

простору, без јасно 

одређених маргина 

- редови су таласасти, силазе 

косо 

- речи су између себе 

стиснуте или је простор 
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између њих неуједначен • читање крупних слова речи и 

текста 

• постепено смањивање слова 

• навикавање на текст 

уобичајене величине за дечији 

узраст 

• вежба писања бројева и слова у 

ваздуху са покретима руке из 

већих зглобова чиме ће се 

побољшати моторна меморија 

детета 

• писање вежбати путем мање 

стресних ситуација (писање 

дневника, писање другарима) 

  

 

како би дете и родитељ 

видео грешку 

• читање у мањим групама 

када се ради провера с тим 

да дете унапред зна и 

увежба једну до две краће 

реченице 

• записати важне поруке и 

догађаје у дететову свеску 

• допустити ученику да пише 

на писму на коме се 

најбоље сналази, може бити 

и штампаним словима 

• задатке давати и у писаној и 

у усменој форми 

• дужи временски период за 

предавање домаћих 

задатака 

• користити различите 

материјале, написане и на 

нижем читалачком нивоу и 

средства за учење 

• допустити рад у пару са 

учеником који добро чита. 

 

- честа су исправљања слова 

доцртавањем делова слова 

„ретуширана“ 

- слова су угласта, округлине 

су спљоштене 

- слова се не надовезују, него 

се често сударају, належу 

једна на друга 

- слова су нескладно велика 

или јако мала, величина 

слова варира у дужим 

речима 

- слова претежно пише у 

средњој зони 

- замењивање сличних слова, 

како графички, тако и 

фонетски сличних слова 

- уметање и изостављање 

слова 

- извртање редоследа слова 

- писање две или више речи 

заједно 

Поштовање педагошких принципа: од лакшег ка тежем, од једноставнијег ка сложенијем, од познатог ка непознатом. 

За дијагностиковање дисграфије може се користити Предикциони тест за дисграфију. Један од задатака из теста ради се на следећи начин: на празном А4 

формата нацртамо већи правоугаоник, на пола листа, затим са спољне стране једне странице правоугаоника нацртамо мањи круг, крст и троугао, затим од 

ученика тражимо да настави да црта ове фигуре око правоугаоника истим редоследом и величином како су већ нацртани. утврдити да ли ученик може да 

прати облике и њихов распоред.  

Такође, проверити следеће:  

- прати распоред фигура, 

- одговарајућа величина 

- одговарајући облик 

- црта око руба 

- завршио цртање 

*Напомена: тест може бити само полазна основа за идентификацију проблема дисграфије и упућивање родитеља на консултације са 

логопедом/дефектологом у стручним институцијама. 
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Симптоми дислексије Вежбе које ће учитељи 

примењивати у настави: 

Активности учитеља које могу помоћи 

детету: 

Начин реализације активности 

споро и несигурно читање - ређање предмета по узору, по 

запамћеном редоследу  

- шарање у слободном простору  

- провлачење линије од тачке до 

тачке  

- цртање бојом преко линије 

узорка(воће, цвет, кућа, сто и сл)  

- проналажење сличних облика  

- ређање сличних облика у истом 

правцу  

- прављење фигура по сећању 

- прављење слова по узорку и 

сећању  

-читање крупних слова, речи и 

текста   

- дете треба своје мисли да 

изложи у главним цртама(да 

запише на папир главне идеје)   

- вежбање писања бројева и слова 

у ваздуху са покретима руке из 

већих зглобова чиме ће се 

побољшати моторна меморија 

детета  

- научити дете да правилно држи 

оловку и папир и правилан 

положај тела  

- дете треба чешће да проверава 

шта је написало, јер ће тако 

лакше увидети своје грешке него 

одмах по завршетку рада   

- дете треба да вежба писање 

кроз мање стресне активности 

(нпр. писање дневника, писање 

пријатељима итд.)  

 

• Што раније уочити тешкоћу и бити 

спреман за помоћ детету;  

• Остварити што бољу сарадњу са 

родитељима; 

• Показати разумевање за дететове 

потешкоће; 

• Истицати  добра постигнућа;  

• Утврдити  степен знања и усвојене 

вештине; 

• Прилагодити временски распоред 

рада дететовим потребама;  

• Задавати  задатке које може да 

успешно реши; 

• Бирати методе и наставна средства 

које ангажују више чула истовремено: 

посматрање, слушање, додиривање и 

перцепцију моторике (освешћивање 

покрета);  

• Чешће прилазити и не очекивати од 

детета да се увек придржава 

наученог;  

• Градити у одељењу вршњачку 

подршку - као један од начина за 

савладавање дететове потешкоће. 

* Дијагностику и третман дислексије 

врши искључиво дипл.дефектолог- 

логопед. 

 

 

Уколико се дететов недостатак уочи 

на време и благовремено упути на 

логопедски третман резултати ће 

бити бољи, а детету ће бити лакше 

да коригује своје читање, писање 

и/или рачунање. 

Третман се спроводи индивидуално, 

уз сарадњу са учитељима, школским 

психолозима и родитељима.  

неразумевање прочитаног, због 

чега се јављају тешкоће у 

доношењу закључака 

немогућност запамћивања слова 

замена слова која су фонетски 

слична (б-п, д-т, г-к,м-н) 

прескакање кратких речи (везника, 

предлога) 

прескакање слова, речи и редова 

непоштовање ортографских 

правила(зареза, тачке..) 

замењивање, изостављање и 

додавање слова и слогова унутар 

речи (он-не,је-еј,ми-им) 

брод-бород, брада-барада, добар-

обар, врата-трава, нови-вино) 

 сметње у самосталном писаном 

изражавању (формулисање идеје и 

концепта употреба речника)  

 

због спорог читања и слабијег 

разумевања стално су временском 

„теснацу“  

 

обично имају сметње и у учењу 

страних језика 

изгледају као да не слушају или не 

чују оно што је изговорено  

вртоглавица или мучнина 

приликом читања 

облици и редослед слова или 

бројева изгледају промењени или 

обрнути  

слова, бројеви као да се крећу, 
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нестају 

*Током школовања, многа деца у одређеним фазама греше, и испољавају симптоме који се јављају код дислексије, а немају дислексију. Врло је важно, 

посебно за учитеље, да препознају присутне сметње каоко би се могао прилагодити начин рада и помоћи деци која имају сметње. Постоје три основна типа 

деце са тешкоћама у читању и писању: 

1. Деца која имају пролазне сметње у читању и писању 

- Деца која долазе из средине која им не пружа довољну стимулацију за развој вештина потребних за стицање способности читања и 

писања- педагошки запуштена деца. 

- Деца која су у фази почетног читања и писања често била одсутна из школе због болести и сама не могу надокнадити пропуштено. 

- Деца која су „психички одсутна“ иако редовно похађају наставу; узроци могу бити ратличити (емоционалне сметње због ситуације у 

породици- пресељења, развод родитеља..) 

- Недовољно зрела деца којима је темпо одвијања наставе пребрз, а методички поступци не одговарају њиховом когнитивном стилу. 

- Деца са блажим пасивним или активним поремећајима у понашању- у отпору су или агресији и чим се уклони узрок таквог понашања 

и резултати у раду су бољи. 

 Сва ова деца имају нормално развијене интелектуалне способности и капацитет за развој и стицање способности учења читања 

и писања. Помоћ им се може пружити успоравањем процеса учења читања и писања, допунским радом и вежбама. Проблеми углавном 

нестају уз прави третман.  

2. Деца која имају трајне  сметње у читању или писању, уз добре опште способности- дислексија и дисграфија 

 Код ове деце не постоји капацитет за развој и стицање способности читања и писања. Њихове опште способности и IQ су 

просечне или натпросечне. Ова деца често због тога заостају и у областима у којима је неопходно читање и писање, па убрзо почињу 

развијати различите компезаторне механизме како би прикрили своје сметње, и ако им се не пружи одговарајућа помоћ, постају 

неуспешни и тако се осећају. Потребне су им вежбе са стручњацима и велика подршка околине. 

3. Деца која имају трајне сметње у читању и писању- због неразвијених општих способности 

Веома тешко савладавају све школске вештине- читање, писање, рачунање, што утиче на квалитет њиховог живота. Потребно им је 

одредити постојеће способносит и према томе им омогућити облик школовања уз програм који је примерен њиховим способностима.  

 

ПЛАН ПОМОЋИ ДЕЦИ СА ADHD –ом 

 

  ADHD је синдром, тј. скуп симптома хиперактивности, импулсивности и поремећаја пажње. Ученици са ADHD синдромом 

имају потешкоће у усмеравању пажње и контроли импулса који је условљен променама у функционисању неких делова мозга. Његови 

најчешћи симптоми укључују развојно неприхватљиве нивое пажње, концентрације, губитка фокуса и импулсивности. Деца са ADHD 

показују функционалну неспособност у различитим срединама- код куће, у школи и у успостављању релација са вршњацима. АДХД 

оставља дугорочне последице на академско постигнуће деце, успех у професији и друштвено-емотивни развој. 
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 ADHD се манифестује кроз претеран немир, импулсивност у мишљењу и понашању и неспособност одржавања пажње. Ради се 

о немоћи детета да се смири, а не о непослушности.  

 ADHD можемо дијагностиковати онда када је понашање испољено рано у животу, пре седме године, и траје најкраће 6 

месеци. Код деце мора бити учесталије или озбиљније него код осталих вршњака. Пре свега, понашање мора да ствара 

истински хендикеп у најмање две области живота те особе, као што су школска, домаћа, радна или друштвена средина. Тако да 

код неког чији рад или пријатељски однос нису нарушени оваквим понашањем ADHD не би био дијагностикован. Нити код 

детета које изгледа превише активно у школи, али добро функционише на другим местима. 

 
 

Симптоми деце са АДХД-ом Вежбе које ће учитељи 

примењивати у настави: 

Активности учитеља које 

могу помоћи детету: 

Начин реализације активности 

- стално се врпоље и мешкоље у 

столици 

-устају у учионици или у другим 

ситуацијама које захтевају  седење, 

чекање на ред, стрпљење. 

-трчкарају около, имају проблема да се 

смире кад се опомињу 

-имају потешкоћа да се играју 

опуштено или у тишини 

-стално су у покрету,и лако им постане 

досадно 

-брзоплето, непромишљено дају 

одговоре не чекајући да им се питање 

постави до краја 

- често прекидају разговор и активност 

других, упадају другима у реч,кваре 

другима игру, али не из зле намере или 

пакости. 

- често су неуспешни да се 

сконцентришу на детаље. Праве 

грешке превида. 

-обично не прате инструкцију до краја, 

брзоплети  су, па не успевају да до 

краја обаве школске обавезе 

-нерадо се ангажују на задацима који 

захтевају дуготрајне менталне напоре 

- АДХД дете требало би да има 

један подстицај у једном тренутку 

- разделите сваки његов задатак на 

мање компоненте. 

- планирајте активност тако да 

може да се обави у кратком 

временском интервалу(нпр. после 

сваких 15, 20,30 мин дозволите му 

паузу од 2, 5, 8 мин- у зависности 

од захтевности претходне 

активности) 

- надгледајте његове активности 

тако што ћете бити близу ње/њега 

-заједно са учеником (уколико је 

могуће активно  укључите све 

ученике) успоставите јасну 

структуру дневних, недељних и 

месечних активности 

- заједно са ученицима 

успоставите јасна правила 

понашања у одељењу и поставите 

јасне границе и доследно их се 

придржавајте 

- све ученике благовремено 

подсећајте  на ту структуру, али и 

на правила која сте договорили, а 

-ADHD дете треба да седи у 

првој клупи, реду а добро је да 

га васпитач или наставник 

често гледа у очи, наравно, 

пријатељски.  

-ADHD дете захтева боље 

планирање задатака, више 

објашњења и подробнија 

упутства од остале деце.  

-Поставите правила која дете 

може да запамти, запише. 

-Похвалите дететово коректно 

понашање. Похваљивање треба 

следи одмах након доброг 

поступка „Ово је зато што си 

цртао, играо се у тишини.“  

-Понављајте своје захтеве и 

повремено му их поновите или 

напишите.  

 

-Учитељима са ADHD дететом 

квалитет треба да буде важнији 

од квантитета.  

 

 

 

-Обезбеђивање стручне подршке 

специјалисте, дефектолога, школског 

психологаи/или педагога. 

-Посећивање адекватиних семинара 

-Питати дете шта би могло да му олакша 

савладавање “градива” и поштовање 

дисциплине.   

- организација простора требала би да 

буде константна, ученик треба да седи на 

месту са којег му неће бити доступни 

ометачи пажње (прозор, врата, разни 

извори буке...) 

- испланирати и унапред припремити( не 

дозволити да импровизујете на самом 

часу) следеће: 

• упослити дете одмереним задацима 

• задатке поделити на кратке и једноставне 

кораке 

• потребно је континуирано усмеравање 

ученикове пажње 

• вербалне инструкције допунити 

визуелним или писаним упутствима 

• упутства и инструкције говорите јасно, 

смиреним гласом 
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- лако изгубе ствари неопходне за 

свакодневно 

функционисање(играчке,оловке, 

прибор...) 

- обично морају да се подсећају да 

ураде свакодневне активности 

која могу да висе на видном месту 

у учионици или да буду 

илустрована 

 

• не пропустите да похвалите дете з 

ауспешно праћење инструкција или 

успешно урађен задатак 

*Дијагноза се поставља пре свега на основу историје болести или стручно вођене анамнезе. Карактеристичан тест за ADHD не постоји. Од посебног је 

значаја тачна дијагноза поремећаја, као и пратећих симптома, попут губитка самопоуздања, депресије, злоупотребе супстанци код старије деце или 

породичних проблема.  

Терапија укључује рад са дететом и родитељима и лекове. Уз одговарајућу терапију, прогноза је углавном добра. И дијагноза и терапија морају се вршити 

под медицинским надзором. Постављање ове дијагнозе је велики изазов и вештина, док је терапија увек једноставна. Зато никада немојте сами 

дијагностификовати  дете. 

 

 

ПЛАН ПОМОЋИ ДЕЦИ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА 

 

 Сметње у менталном развоју повезујемо са успореним или неуједначеним развојем интелектуалних способности. Тешкоће код 

ове деце долазе до изражаја у когнитивном подручју ( као тешкоће у процесу учења) и у подручју адаптивног понашања ( као тешкоће 

у примени научених садржаја, тешкоће сналажења у новим ситуацијама, у области бриге о себи, комуникацији или социјалним 

вештинама). Тешкоће у учењу последица су споријег памћења, лабилне и флуктуирајуће пажње, слабије говорне развијености, 

снижених способности закључивања и уопштавања. 

 
Симптоми деце са 

интелектуалним сметњама 

Вежбе које ће учитељи 

примењивати у настави: 

Активности учитеља које могу 

помоћи детету: 

Начин реализације активности 

-проблеми у савладавању 

когнитивног садржаја 

-тешкоће у примени 

наставних садржаја  

-тешкоће сналажења у новим 

ситуацијама 

-тешкоће у области бриге о 

себи, комуникацији или 

социјалним вештинама 

-теоријске садржаје припремити на 

начин да се они сажму и сведу на 

најбитније 

- наставне садржаје приближити на 

очигледан и једноставан начин, 

повезане са свакодневним животом 

детета и искуством детета 

- користити елементе непосредне 

стварности( моделе, слике и цртеже 

без детаља...) 

-издвојите му оно што је најбитније 

и не захтевајте од њега детаље  

- користити кратке реченице, 

усмерене на оно што је битно 

-пронађите код ученика оно што он 

зна, ма колико то знање било 

елементарно 

-подржите похвалом ученика за сваки 

напредак 

-избегавајте негативне оцене о 

ученику пред целим одељењем 

-постигните споразум са ученицима у 

одељењу о начину пропитивања и 

тежини задатака за ученика са 

-сарађујте са родитељима, састајте се са 

њима бар два пута месечно 

-објасните родитељима шта треба да раде 

кући, у чему и на који начин могу да 

помогну детету; краткорочно 

формулишите циљеве (рецимо, за период 

од две недеље) и обавештавајте родитеље 

о напретку (усмено, приликом састанка, 

или свакодневно, преко за ту сврху 

припремљене табеле у једној свесци која 

би само томе служила) 

-сваки састанак са родитељима почните 
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-задајте ученику задатке у малим 

корацима 

-испитујте ученика на начин који 

њему одговара 

 

граничним способностима (објасните 

им да не желите да му попуштате већ 

да му помогнете) 

-не мешајте подршку са губљењем 

сваког критеријума: поклањањем 

оцене стварате лошу атмосферу у 

одељењу, а код ученика 

гранич.способности стварате навику 

да очекује прелазну оцену на поклон 

-не пожурујте га са одговором 

-ставите га да седи са одличним 

учеником 

-укључујте ученика у све активности 

и подстичите његову активност 

-задужите више ученика у одељењу 

да му помажу у савладавању градива 

(„тутори“вршњачка едукација), и то 

по предметима у којима има слаб 

успех 

 

 

позитивним описом детета и његових 

постигнућа, ма колико то тешко било  

-прихватити да ће увек постојати ствари 

које дете никада неће моћи да научи. Зато, 

нека ваш циљ буде да оно усвоји 

употребљиво знање, односно да заиста 

разуме оно што учи, а не да меморише 

информације како би по сваку цену дошло 

до позитивне оцене 

 

 

Постоји више начина  на које можете сазнати да ли ученик има неки поремећај менталног здравља или учења.У случају неке деце 

информације о њиховим тешкоћама добићете од других. Можда ће наставник или учитељ бити у обавези да настави тамо где је  неки 

други наставник престао да пружа подршку или посебну помоћ ђаку који има сметње у учењу. 

Када сте обавештени о проблему, од велике важности би могло да буде упознавање са свим подацима о ђаку прикупљеним у школи. 
 

г) Образац за индивидуализацију који ће се користитиодноси се на дневно припремање наставника у раду са ученицима којима је потребна подршка. 

 

Име и презиме ученика:__________________________________________ 

 

Предмет /област: 

Тема: 

Одељење: 

Циљеви часа (знања, вештине које ученик треба да стекне) Прописани стандард постигнућа: 

Кораци и активности у току часа: Потребна прилагођавања: 

Методе:  

Оцењивање / начин провере остварености циљева/ Потребан материјал за рад: 
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Запажања са часа:  

 

  



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

222  

 

 

 

 

 

 

 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ1 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије 

комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су 

у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично 

остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. Опште 

међупредметне компетенције за крај обавезног основногобразовања и васпитања у Републици Србији, су: 

 

1. компетенција за учење; 

2. одговорно учешће у демократском друштву; 

3. естетичка компетенција; 

4. комуникација; 

5. одговоран однос према околини; 

6. одговоран однос према здрављу; 

7. предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8. рад са подацима и информацијама; 

9. решавање проблема; 

10. сарадња;  

11. дигитална компетенција 

 
1 Преузето из Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник", бр. 88/2017  и 27/2018) 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина читања и 

разумевања прочитаног 

 

 

1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) 

који чита наглас и у себи 

1.1.2. разликује уметнички и неуметнички 

текст 

1.1.3. препознаје различите функционалне 

стилове на једноставним примерима  

1.1.4. препознаје цитат, служи се садржајем да 

би пронашао одређени део текста 

1.1.6. разликује у тексту главно од споредног 

1.1.7. повезује информације и идеје изнете у 

тексту, уочава јасно исказане односе 

(временски след, средство-циљ, узрок-

последица) и изводи закључак заснован на 

једноставнијем тексту. 

1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе 

текста: легенде, табеле, дијаграме 

2.1.1. чита текст користећи различите 

стратегије читања: „летимично читање“; 

читање „с оловком у руци“  

2.1.2. познаје врсте неуметничких 

текстова (излагање, технички опис, 

техничко приповедање)  

2.1.3. препознаје и издваја језичка 

средства карактеристична за различите 

функционалне стилове  

2.1.5. проналази, издваја и упоређује 

информације из два краћа текста или 

више њих (према датим критеријумима)  

2.1.6. разликује чињеницу од коментара, 

објективност од пристрасности на 

једноставнијим примерима  

2.1.7. препознаје став аутора 

неуметничког текста и разликује га од 

другачијих ставова изнетих у тексту  

 

3.1.1. проналази, издваја и упоређује 

информације из два дужа текста 

сложеније структуре или више њих 

3.1.2. издваја кључне елементе и 

резимира текст 

3.1.4. чита и тумачи сложеније 

нелинеарне елементе текста: 

вишеструке легенде, табеле, дијаграме  

 

Писмено изражавање 

 

1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и 

латницу) 

1.2.2. саставља разумљиву, граматички 

исправну реченицу 

1.2.3. саставља текст и уме да га организује у 

смисаоне целине ( уводни, средишњи и 

завршни део текста)  

1.2.4. уме да преприча текст  

1.2.6.  влада основним жанровима писане 

комуникације; саставља писмо, попуњава 

различите обрасце и формуларе, i-mail порука 

1.2.8. примењује правописну норму у 

једноставним примерима 

2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

2.2.4.  писање најаве догађаја, 

обавештења, интервјуа  

2.2.3. сажимање текста и писање резимеа  

2.2.5. зна правописну норму и примењује 

је у већини случајева  

 

3.2.1. организује текст у логичне и 

правилно распоређене пасусе; 

одређује прикладан наслов тексту и 

поднаслове деловима текста  

3.2.4. пише резиме дужег и/или 

сложенијег текста 

3.2.5. зна и доследно примењује 

правописну норму  
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1.2.5. препознаје техничко и сугестивно 

приповедање и описивање 

Граматика 

 

1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, 

синтагму, предикатску и комуникативну 

реченицу)  

1.3.7. разликује основне врсте независних 

реченица (обавештајне, упитне, заповедне... 

1.3.7. разликује основне врсте напоредних 

односа ( саставни, раставни, супротни)   

1.3.8. одређује реченичне и синтагматске 

чланове у школским (типичним) примерима  

1.3.9. препознавање конгруенције 

1.3.9. препознавање падежне синонимије 

1.3.3. разликовање кратких и дугих акцената 

2.3.1.  зна основна правила акценатске 

норме 

2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних 

реченица)  

2.3.6. одређује реченичне и синтагматске 

чланове у сложенијим примерима  

2.3.7. препознаје главна значења падежа 

у синтагми и реченици  

 

3.3.3. зна акценатска правила 

3.3.5..познаје и именује подврсте 

синтаксичких јединица (врсте 

синтагми, независних реченица)  

3.3.6. познаје главна значења падежа и 

падежне синонимије  

 

Лексика 

1.3.12. познаје основне лексичке појаве: 

једнозначност и вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, антонимију, 

хомонимију 

1.3.16. служи се речницима и школским 

правописом 

 

2.3.11.одређује значења непознатих речи 

и израза на основу њиховог састава и 

контекста у коме су употребљени 

2.3.10. зна значења речи и 

фразеологизама који се јављају у 

медијским текстовима намењеним 

младима и правилно их употребљава  

 

3.3.7. уме да одреди значења 

непознатих речи и израза на основу 

њиховог састава и контекста у коме су 

употребљени 

3.3.8. зна значења речи и 

фразеологизама у научнопопуларним 

текстовима намењеним младима и 

правилно их употребљава 

Народни и књижевни 

језик 

1.3.17. зна основне податке о историји језика 

(језик Словена до настанка глагољице и 

ћирилице)  

  

Књижевност 

 

1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних 

дела са именима аутора тих дела 

1.4.2. разликује типове књижевног 

стваралаштва ( усмена и ауторска књижевност) 

1.4.3. разликује основне књижевне 

родове:лирику, епику и драму 

1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и 

неримовани; осмерац и десетерац) 

1.4.6.  препознаје постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту (алегорија) 

1.4.7. уочава битне елементе 

књижевноуметничког текста: мотив, тему, 

2.4.1. повезује дело из обавезне лектире 

са временом у којем је настало и са 

временом које се узима за оквир 

приповедања  

2.4.2. повезује наслов дела и род, врсту и 

лик из дела; препознаје род и врсту на 

основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација 

2.4.5. препознаје и разликује одређене 

стилске фигуре (алегорија)  

2.4.6. одређује мотиве, идеје, 

композицију, форму, карактеристике 

3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род 

и врсту на основу одломака, ликова, 

карактеристичних тема и мотива 

3.4.2. издваја основне одлике 

књижевних родова и врста у 

конкретном тексту 

3.4.4. проналази и именује стилске 

фигуре; одређује функцију стилских 

фигура у тексту 

3.4.5. одређује и именује врсту стиха и 

строфе 

3.4.6. тумачи различите елементе 
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фабулу, место и време радње, лик... лика (психолошке, етичке) и њихову 

међусобну повезаност 

2.4.7. разликовање облика казивања- 

унутрашњи монолог 

књижевноуметничког дела позивајући 

се на само дело 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА МАТЕМАТИКУ 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

МА.1.1.1.Ученик уме да прочита и 

Запише различите врсте бројева 

МА.2.1.1. Ученик уме да упореди 

приближне вредности бројева a  и √б 

МА.2.1.2 уме да одреди супротан 

број,апсолутну вредност броја 

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

МА.1.3.2. Ученик уме да влада 

појмовима троугао,квадрат...уме да 

израчуна неознату страницу 

правоуглог троугла користећи 

Питагорину теорему 

МА.2.3.2 Ученик уме да да решава 

задатке користећи П.т. 

 

ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

МА.1.2.2 Ученик уме да израчуна 

степен датог броја,зна основне 

операције са степенима 

МА.2.2.2 оперише са степенима и зна 

шта је квадратни корен 

МА.3.2.2 користи особине 

степена и кв.корена 

МНОГОУГАО 

МА.1.3.1 ученик влада појмовима 

дуж,полуправа,изломљена 

линија,многоугао,уме да их нацрта 

МА.3.3.2Ученик у напредном нивоу уме 

да конструише правилне многоуглове 

 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО ГРАФИЧКО 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

МА.1.2.4.Ученик у основном нивоу уме 

да одреди вредност функције дате 

таблицом или формулом 

МА.2.2.4 Ученик у повишеном нивоу 

уме да уочизависност међу 

променљивима,зна функцију и графички 

интерпретира њена својства,познаје 

својства директне пропорционалности и 

одређује непознати члан 

МА.3.2.4. Ученик у вишем нивоу 

прави разлику међу директним и 

обрнутим величинама,то 

изражава одговарајућим 

записима,зна линеарну функцију 

и графички интерпретира њена 

својства 
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КРУГ 

МА.1.3.3. Ученик у основном нивоу 

влада појмовима круг и кружна 

линија,уме да их нацрта користећи 

прибор,уме да израчуна обим и 

површину круга ако је дат полупречник 

МА.2.3.3.Користи формуле за обим и 

површину круга и кружног прстена 

МА.3.3.3. Ученик у вишем нивоу 

знања уме да одреди централни и 

периферијски угао рачуна 

површину исечка и дужину 

кружног лука 

СЛИЧНОСТ 

  МА. 3.3.6. Ученик уме да 

примени сличност троуглова, 

повезујући тако раза својства 

геометријских објеката 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

1. МЕДИЈИ, 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ТЕХНИКЕ 

ВИЗУЕЛНИХ 

УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) 

основне меди-је, материјале и технике 

(цртање, сликање, ваја-н>е) визуелних 

уметности 
ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове других 

(нпр. исказује утисак) 

ЛК.2.1.1. познаје и користи 

(у свом раду) основне из-

ражајне могућности 

класичних и савремених 

медија, техника и 

материјала визуелних умет-

ности 
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад 

и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите 

изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и матери-

јала визуелне уметности 
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 

(медиј, материјал, тех-нику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) идеју 

2. ЕЛЕМЕНТИ, 

ПРИНЦИПИ И 

САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, 

МОТИ-ВИ, ИДЕЈЕ...) 

ВИЗУЕЛНИХ 

УМЕТНОСТИ 

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и радове других 

(нпр. исказује утисак) 
ЛК.2.2.1. одабира адекватан 

садржај да би представио 

неку идеју или концепт 
ЛК.2.2.2. образлаже свој рад 

и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, 

карактеристике тех-нике...) 

ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства 

(медиј, материјал, тех-нику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) идеју 
ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би пости -гао 

одређени ефекат 

ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. 

текстура, ритам, об-лик...) из визуелних 

уметности (примерене узрасту и 

садржају) када образлаже свој рад и 

радове дру| и х 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност 

елемената, принцпмл и садржаја на свом 

раду и на радовима други х 

3. УЛОГА, РАЗВОЈ И 

РАЗЛИЧИ-ТОСТ 

ВИЗУЕЛНИХ 

УМЕТНОСТИ 

ЛК. 1.3.1. описује разлике које уочава на 

уметничким радо-вима из различитих земаља, 

култура и периода 
ЛК. 1.3.2. зна да наведе различита занимања за 

која су по-требна знања и вештине стечени 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана 

уметничка дела у историј-

ски и друштвени контекст 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка 

делау оджн \ на време настанка и према 

културној припаднт ги (описује основне 

карактеристике, намеру уметни ка...) 
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и 
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учењем у визу-елним уметностима (нпр. 

костимограф, дизајнер, архитекта...) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да 

прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, 

уметничка радионица...) 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене 

визуелних уметности у свакодневном животу 

вештине који су неопход ни у 

занимањима везаним за визуелне умг 

1НО1 1 и 

ЛК.3.3.3. користи 

другаместаиизворе(нм|>. библиотека, ин-

тернет...) да би проширио своја ШММ И | 

ни |у1''1них уметности 

ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезашкт и 

утиц.1| уметности и других области 

живота 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ПЕВАЊЕМ И 

СВИРАЊЕМ 

УПОЗНАЈЕМО 

МУЗИКУ 

МК.1.3.1. Ученик може да пева или 

свира (на неком од Орфових  

инструмената) једноставније музичке 

примере  

МК.1.4.2. Ученик уме да осмисли 

мање музичке целине на основу 

понуђених модела 

 МК.3.3.1. Ученик изводи разноврсни 

музички репертоар певањем или 

свирањем 

МК.3.4.1. Ученик уме да осмишљава 

пратеће аранжмане за орфов 

инструментаријум и друге музичке 

инструменте 

СЛУШАЊЕ И 

УПОЗНАВАЊЕ 

МУЗИКЕ 

MK.1.2.1. Ученик уме да именује 

музичке изражајне елементе 

МК.1.2.2. Ученик уме да именује 

извођачки састав 

МК.1.2.3. Ученик уме да именује 

музичке жанрове 

МК.1.2.4. Ученик уме да препознаје 

српски музички фолклор 

МК.2.2.1. Ученик уме да опише 

карактер звучног примера кроз 

садејство опажених и анализираних 

музичких елемената, препознаје 

различите извођачке саставе 

МК.2.1.1. Ученик уме да препозна 

структуру и драматургију одређеног 

жанра у слушном примеру 

МК.3.2.1. Ученик уме да анализира 

слушни пример и открије везу 

опажених карактеристика са 

структуралном и драматуршком 

димензијом звучног примера 

МК.3.2.3. Ученик уме да анализира 

слушни пример и открије везу 

опажених карактеристика са 

контекстом настанка и применом 

различитих облика музичког фолклора 

МУЗИЧКО-СТИЛСКА 

РАЗДОБЉА 

МК.1.1.1. Ученик препознаје основне 

елементе музичке писмености 

МК.1.1.2. Ученик уме да опише 

основне карактеристике историјско-

стилских периода, музичких жанрова 

и народног стваралаштва 

МК.2.1.1.  Ученик уме да анализира 

повезаност музичких елемената са 

музичком изражајношћу датог музичко-

стилског раздобља 

МК.2.1.2. Ученик уме да анализира 

повезаност структуре и драматургије 

одређеног музичког жанра   

МК.2.1.3. Ученик уме да анализира 

повезаност облика народног музицирања 

са специфичним контекстомнародног 

живота 

МК.3.1.1. Ученик зна функцију елемената 

музичке писмености и извођачких састава 

у оквиру музичког дела 

МК.3.1.2. Ученик разуме историјске и 

друштвене околности настанка жанра и 

облика музичког фолклора 

МК.3.1.3. Ученик критички и 

аргументовано образлаже свој суд 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ И 

НОВА ДЕЛА 

МК.1.1.2. Ученик уме да опише 

основне карактеристике музичких 

инструмената и инструменталних 

састава 

МК.2.1.1.  Ученик уме да анализира 

повезаност музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената са музичком 

МК.3.1.1. Ученик зна функцију 

елемената извођачких састава у оквиру 

музичког дела, познаје специфичности 

одређених музичких жанрова 
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изражајношћу 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ИСТОРИЈУ 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

УСПОН ЕВРОПЕ/ 

ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и 

зна редослед историјских периода  

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 

припадају важне године из прошлости  

ИС.1.1.5. уме да одреди којем 

историјском периоду припадају важне 

године из прошлости  

ИС.1.1.6. препознаје значење основних 

појмова из историје цивилизације  

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 

опште историје  

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји 

из националне и опште историје  

ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава из 

прошлости  

ИС.2.1.1. уме да повеже личност 

и историјски феномен са 

одговарајућом временском 

одредницом и историјским 

периодом  

ИС.2.1.3. препознаје да постоји 

повезаност регионалне и светске 

историје  

ИС.2.1.4. препознаје да постоји 

повезаност појава из прошлости 

са појавама из садашњости  

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и 

последице важних историјских 

прекретница из опште историје 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из 

историјске хронологије (уме прецизно 

да одредикојој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен)  

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из 

националне и опште историје  

ИС.3.1.5. разуме како су повезане 

појаве из прошлости и садашњости  

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је 

дошло до одређених историјских 

догађаја и које су  

последице важних историјских 

дешавања 

УСПОН ЕВРОПЕ/ 

ИСТРАЖИВАЊЕ И 

ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, 

материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч  

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми слике  

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 

догађају, феномену и личности је 

реч на основу садржаја 

карактеристичних писаних 

историјских извора  

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на 

основу карактеристичних 

сликовних историјских извора  

ИС.3.2.4. уме да одреди на основу 

анализе историјског извора контекст у 

којем је на 

стао извор и контекст о којем 

говори извор (идеолошки, 

културолошки, социјални, 

политички, географски контекст 

извора)  

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске 
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карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске 

карте у којој је наведена легенда  

ИС.1.2.8. препознаје различита 

тумачења исте историјске појаве на 

једноставним примерима  

ИС.2.2.3. уме да одреди из које 

епохе или са ког географског 

простора потиче историјски извор 

када је текст извора непознат 

ученику, али су у њему наведене 

експлицитне информације о 

особинама епохе или географског 

простора 

информације у различитим 

симболичким модалитетима и повеже 

их са претходним историјским знањем 

(закључује на основу историјске карте 

без понуђене легенде, упоређује два 

графикона и закључује о појави) 

СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 

XVI ДО XVIII ВЕКА/ 

ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 

припадају важне године из прошлости  

ИС.1.1.5. уме да одреди којем 

историјском периоду припадају важне 

године из прошлости  

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из 

националне историје  

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји 

из националне и опште историје  

ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава из 

прошлости 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност 

и историјски феномен са 

одговарајућом временском 

одредницом и историјским 

периодом  

ИС.2.1.2. препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске историје  

ИС.2.1.3. препознаје да постоји 

повезаност регионалне и светске 

историје  

ИС.2.1.4. препознаје да постоји 

повезаност појава из прошлости 

са појавама из садашњости  

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и 

последице важних историјских 

феномена у националној историји 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из 

историјске хронологије (уме прецизно 

да одредикојој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен)  

ИС.3.1.2. уме да објасни 

специфичности важних историјских 

појмова и да их примени у 

одговарајућем историјском контексту  

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из 

националне и опште историје  

ИС.3.1.4. разуме на који начин су 

повезане појаве из националне, 

регионалне, опште историје  

ИС.3.1.5. разуме како су повезане 

појаве из прошлости и садашњости  

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је 

дошло до одређених историјских 

догађаја и које су  

последице важних историјских 

дешавања 

СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 

XVI ДО XVIII ВЕКА/ 

ИСТРАЖИВАЊЕ И 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 

догађају, феномену и личности је 

реч на основу садржаја 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију 

историјских извора  

ИС.3.2.4. уме да одреди на основу 
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ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч  

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми слике  

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске 

карте у којој је наведена легенда  

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве 

могу различито да се тумаче  

ИС.1.2.8. препознаје различита 

тумачења исте историјске појаве на 

једноставним примерима 

карактеристичних писаних 

историјских извора  

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на 

основу карактеристичних 

сликовних историјских извора  

ИС.2.2.3. уме да одреди из које 

епохе или са ког географског 

простора потиче историјски извор 

када је текст извора непознат 

ученику, али су у њему наведене 

експлицитне информације о 

особинама епохе или географског 

простора  

ИС.2.2.4. уме да одреди угао 

гледања на историјску појаву 

(победника или побеђеног) на 

основу поређења два историјска 

извора који говоре о истом 

историјском догађају, феномену  

ИС.2.2.5. препознаје да постоји 

пристрасност у појединим 

тумачењима историјских 

личности, догађаја, феномена 

анализе историјског извора контекст у 

којем је на 

стао извор и контекст о којем 

говори извор (идеолошки, 

културолошки, социјални, 

политички, географски контекст 

извора)  

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске 

информације у различитим 

симболичким модалитетима и повеже 

их са претходним историјским знањем 

(закључује на основу историјске карте 

без понуђене легенде, упоређује два 

графикона и закључује о појави)  

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и изворима 

који се односе на исту историјску 

појаву  

ИС.3.2.7. уме да изрази став и 

мишљење о одређеном тумачењу 

историјског феномена и да одреди 

врсту пристрасности (манипулација, 

пропаганда, стереотип...)  

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА/ 

ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем 

историјском периоду припадају важне 

године из прошлости  

ИС.1.1.6. препознаје значење основних 

појмова из историје цивилизације  

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 

опште историје  

ИС.2.1.1. уме да повеже личност 

и историјски феномен са 

одговарајућом временском 

одредницом и историјским 

периодом  

ИС.2.1.3. препознаје да постоји 

повезаност регионалне и светске 

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из 

националне и опште историје  

ИС.3.1.4. разуме на који начин су 

повезане појаве из националне, 

регионалне, опште историје  

ИС.3.1.5. разуме како су повезане 

појаве из прошлости и садашњости  
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ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји 

из националне и опште историје  

ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава из 

прошлости 

историје  

ИС.2.1.4. препознаје да постоји 

повезаност појава из прошлости 

са појавама из садашњости  

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и 

последице важних историјских 

прекретница из опште историје 

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је 

дошло до одређених историјских 

догађаја и које су  

последице важних историјских 

дешавања 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА/ 

ИСТРАЖИВАЊЕ И 

ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, 

материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч  

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми слике  

ИС.1.2.8. препознаје различита 

тумачења исте историјске појаве на 

једноставним примерима 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 

догађају, феномену и личности је 

реч на основу садржаја 

карактеристичних писаних 

историјских извора  

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на 

основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

ИС.3.2.4. уме да одреди на основу 

анализе историјског извора контекст у 

којем је на 

стао извор и контекст о којем 

говори извор (идеолошки, 

културолошки, социјални, 

политички, географски контекст 

извора)  

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске 

информације у различитим 

симболичким модалитетима и повеже 

их са претходним историјским знањем 

(закључује на основу историјске карте 

без понуђене легенде, упоређује два 

графикона и закључује о појави)  

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и изворима 

који се односе на исту историјску 

појаву 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ 

ДРЖАВЕ СРБИЈА И 

ЦРНА ГОРА/ 

ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 

припадају важне године из прошлости  

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из 

националне историје  

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност 

и историјски феномен са 

одговарајућом временском 

одредницом и историјским 

периодом  

ИС.2.1.2. препознаје да постоји 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из 

историјске хронологије (уме прецизно 

да одредикојој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен)  

ИС.3.1.2. уме да објасни 
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из националне и опште историје  

ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава из 

прошлости 

повезаност националне, 

регионалне и светске историје  

ИС.2.1.4. препознаје да постоји 

повезаност појава из прошлости 

са појавама из садашњости  

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и 

последице важних историјских 

феномена у националној историји 

специфичности важних историјских 

појмова и да их примени у 

одговарајућем историјском контексту  

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из 

националне и опште историје  

ИС.3.1.4. разуме на који начин су 

повезане појаве из националне, 

регионалне, опште историје  

ИС.3.1.5. разуме како су повезане 

појаве из прошлости и садашњости  

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је 

дошло до одређених историјских 

догађаја и које су  

последице важних историјских 

дешавања 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ 

ДРЖАВЕ СРБИЈА И 

ЦРНА ГОРА/ 

ИСТРАЖИВАЊЕ И 

ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, 

материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч  

ИС.1.2.2. препознаје разлику између 

текстуалног историјског извора и 

других текстова познатих ученику, који 

говоре о истим историјским појавама  

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми слике  

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске 

карте у којој је наведена легенда  

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 

догађају, феномену и личности је 

реч на основу садржаја 

карактеристичних писаних 

историјских извора  

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на 

основу карактеристичних 

сликовних историјских извора  

ИС.2.2.3. уме да одреди из које 

епохе или са ког географског 

простора потиче историјски извор 

када је текст извора непознат 

ученику, али су у њему наведене 

експлицитне информације о 

особинама епохе или географског 

ИС.3.2.4. уме да одреди на основу 

анализе историјског извора контекст у 

којем је на 

стао извор и контекст о којем 

говори извор (идеолошки, 

културолошки, социјални, 

политички, географски контекст 

извора)  

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске 

информације у различитим 

симболичким модалитетима и повеже 

их са претходним историјским знањем 

(закључује на основу историјске карте 

без понуђене легенде, упоређује два 

графикона и закључује о појави)  

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 
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ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми табеле  

ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми графикона  

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве 

могу различито да се тумаче  

ИС.1.2.8. препознаје различита 

тумачења исте историјске појаве на 

једноставним примерима 

простора  

ИС.2.2.4. уме да одреди угао 

гледања на историјску појаву 

(победника или побеђеног) на 

основу поређења два историјска 

извора који говоре о истом 

историјском догађају, феномену  

ИС.2.2.5. препознаје да постоји 

пристрасност у појединим 

тумачењима историјских 

личности, догађаја, феномена 

сличности у тумачењима и изворима 

који се односе на исту историјску 

појаву  

ИС.3.2.7. уме да изрази став и 

мишљење о одређеном тумачењу 

историјског феномена и да одреди 

врсту пристрасности (манипулација, 

пропаганда, стереотип...) 

СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 

КРАЈА XVIII ВЕКА ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА XIX ВЕКА/ 

ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из 

националне историје  

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји 

из националне и опште историје  

ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава из 

прошлости 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност 

и историјски феномен са 

одговарајућом временском 

одредницом и историјским 

периодом  

ИС.2.1.2. препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске историје  

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и 

последице важних историјских 

феномена у националној историји 

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из 

националне и опште историје  

ИС.3.1.4. разуме на који начин су 

повезане појаве из националне, 

регионалне, опште историје 

СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 

КРАЈА XVIII ВЕКА ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА XIX ВЕКА/ 

ИСТРАЖИВАЊЕ И 

ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, 

материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч  

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми слике 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 

догађају, феномену и личности је 

реч на основу садржаја 

карактеристичних писаних 

историјских извора  

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на 

основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске 

информације у различитим 

симболичким модалитетима и повеже 

их са претходним историјским знањем 

(закључује на основу историјске карте 

без понуђене легенде, упоређује два 

графикона и закључује о појави)  

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и изворима 
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који се односе на исту историјску 

појаву  

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

САДРЖАЈ 

ПРОГРАМА 

ОБЛАСТ И КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ- 

Ученик/ца: 

СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ 

МОГУ ПРИМЕНИТИ 

Увод 

-разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 

-препознаје и чита 

географске и допунске елементе карте 

-одређује стране света у простору и на географској карти 

-одређује положај места и тачака на географској карти 

-приказује понуђене географске податке на немој карти картографским изражајним средствима... 

ГЕ.1.1.1. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.4. 

Опште 

географске 

одлике Азије 

-именује континенте и препознаје основне природне и друштвене одлике Азије 

-описује природне и друштвене одлике Азије и наводи њене географске регије 

-објашњава географске везе(просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Азији и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

Опште 

географске 

одлике Африке 

-препознаје основне природне и друштвене одлике Африке 

-описује природне и друштвене одлике Африке и наводи њене географске регије 

-објашњава географске везе(просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Африци и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

Опште 

географске 

одлике Северне 

Америке 

-препознаје основне природне и друштвене одлике Северне Америке 

-описује природне и друштвене одлике Северне Америке и наводи њене географске регије 

-објашњава географске везе(просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Северној Америци и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

Опште 

географске 

одлике Средње 

Америке 

-препознаје основне природне и друштвене одлике Средње Америке 

-описује природне и друштвене одлике Средње Америке и наводи њене географске регије 

-објашњава географске везе(просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Средњој Америци и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 
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Опште 

географске 

одлике Јужне 

Америке 

-препознаје основне природне и друштвене одлике Азије 

-описује природне и друштвене одлике Јужне Америке и наводи њене географске регије 

-објашњава географске везе(просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Јужној Америци  и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

Опште 

географске 

одлике 

Аустралије и 

Океаније 

-препознаје основне природне и друштвене одлике Аустралије и Океаније 

-описује природне и друштвене одлике Аустралије  и Океаније и наводи њене географске регије 

-објашњава географске везе(просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Аустралији и Океанији  и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

Опште 

географске 

одлике 

Арктика 

-препознаје основне природне и друштвене одлике Арктика 

-описује природне и друштвене одлике Арктика 

-објашњава географске везе(просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на Арктику 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

Опште 

географске 

одлике 

Антарктика 

- препознаје основне природне и друштвене одлике Антарктика 

-описује природне и друштвене одлике Антарктика  

-објашњава географске везе(просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Антарктику 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

Свет као 

целина 

-препознаје савремене политичко-географске процесе у свету 

-описује савремене политичко-географске процесе у свету 

-објашњава  и разуме формирање савремене политичке карте света 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА БИОЛОГИЈУ 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗВОЈ ЉУДСКЕ 

ВРСТЕ 

1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и 

познаје типичне представнике истих 

1.2.3. зна основне карактеристике грађе 

биљака, животиња и човека и основне 

функције које се обављају на нивоу организм 

1.3.8. зна основне научне чињенице о 

еволуцији живота на Земљи 

1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко 

порекло са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних записа 

1.3.10. зна да је природно одабирање основни 

механизам прилагођавања организама 

2.1.3. познаје критеријуме по којима 

се царства међусобно разликују на 

основу њихових својстава до нивоа 

кола/класе 

2.2.3. зна карактеристике и основне 

функције спољашње грађе биљака, 

животиња и човека 

2.3.6. уочава прилагођеност 

организама и разуме да током 

еволуције природно одабирање 

доводи до прилагођавања 

организама на услове животне 

средине 

3.1.4. познаје критеријуме по којима 

се царства међусобно разликују на 

основу њихових својстава до нивоа 

класе/реда најважнијих група 

3.2.1. зна карактеристике и основне 

функције унутрашње грађе биљака, 

животиња и човека 

 

 

ГРАЂА 

ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА 

1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе 

свих вишећелијских организама у чијим 

одељцима се одвијају разноврсни процеси, и 

зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

11.2.4. познаје основну организацију органа у 

којима се одвијају различити животни процеси 

1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија 

коју организми обезбеђују исхраном 

1.2.6. разуме да су поједини процеси 

заједнички за сва жива бића (дисање, 

надражљивост, покретљивост, растење, 

развиће, размножавање) 

1.2.7. зна да организми функционишу као 

независне целине у сталној интеракцији са 

околином 

1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје 

потомке исте врсте 

1.3.2. зна основне појмове о процесима 

размножавања 

2.2.1. разуме да постоје одређене 

разлике у грађи ћелија у зависности 

од функције коју обављају у 

вишећелијским организмима 

(разлике између биљне и 

животињске ћелије, између коштане 

и мишићне ћелије и сл.) 

2.2.2. зна и упоређује сличности и 

разлике између нивоа организације 

јединке: зна да се ћелије које врше 

исту функцију групишу и образују 

ткива, ткива са истом функцијом 

органе, а органи са истом функцијом 

системе органа 

2.2.4. разуме да је за живот 

неопходна енергија која се 

производи, складишти и одаје у 

специфичним процесима у ћелији и 

да се то назива метаболизам 

3.2.2. разуме морфолошку 

повезаност појединих нивоа 

организације и њихову међусобну 

функционалну условљеност 

3.2.3. разуме узроке развоја и 

усложњавања грађе и функције 

током еволуције 

3.2.4. разуме да је у остваривању 

карактеристичног понашања 

неопходна функционална 

интеграција више система органа и 

разуме значај такве интеграције 

понашања за преживљавање 

3.2.5. разуме сличности и разлике у 

интеграцији грађе и функције 

јединке током животног циклуса 

3.2.6. зна и разуме главне 

морфолошке и функционалне 

карактеристике органа који 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

241  

 

1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи 

генетички материјал 

1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

1.3.6. зна како делују гени и да се стечене 

особине не наслеђују 

1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да 

се тај процес назива развиће 

1.5.1. зна основне мере за одржавање личне 

хигијене и хигијене околине и разуме зашто је 

важно да их се придржава 

1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава 

званичних упутстава која се односе на заразне 

болести (епидемије и пандемије) 

1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја 

функције појединих органа и основне 

симптоме инфекције и разликује стање у коме 

може сам да интервенише од стања када мора 

да се обрати лекару 

1.5.6. разуме предности и недостатке употребе 

додатака у храни и исхрани (конзерванси и 

неконтролисана употреба витамина, 

антиоксиданата, минерала итд.) и опасности 

до којих може да доведе неуравнотежена 

исхрана (редукционе дијете, претерано 

узимање хране и сл.) и познаје основне 

принципе правилног комбиновања животних 

намирница 

1.5.7. разуме да загађење животне средине 

(воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке 

природне појаве (UV зрачење) неповољно 

утичу на здравље човека 

1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље 

имају умерена физичка активност и 

поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 

да се обрати за помоћ (институцијама и 

стручњацима) 

2.2.6. разуме да и у биљној и у 

животињској ћелији сложене 

материје могу да се разграђују, при 

чему се ослобађа енергија у процесу 

који се назива дисање 

2.2.7. познаје термин хомеостаза и 

зна да објасни шта он значи 

2.2.8. зна да је неопходна 

координација функција у 

вишећелијским организмима и зна 

који органски системи омогућују ову 

интеграцију 

2.2.9. зна да нервни и ендокрини 

системи имају улогу у одржавању 

хомеостазе 

2.3.1. разуме основне разлике између 

полног и бесполног размножавања 

2.3.2. разуме механизам настанка 

зигота 

2.3.3. разуме зашто потомци личе на 

родитеље и њихове претке, али нису 

идентични са њима 

2.3.4. зна да на развиће организама 

поред генетичког материјала утиче и 

средина 

2.5.1. познаје основне механизме 

деловања превентивних мера у 

очувању здравља 

2.5.2. разуме значај и зна основне 

принципе правилног комбиновања 

животних намирница 

2.5.3. зна како се чува хранљива 

вредност намирница 

2.5.4. зна механизме којима загађење 

животне средине угрожава здравље 

човека 

2.5.5. зна механизме деловања 

хемијских материја на физиолошке 

информишу организам о стању у 

околини и њихову улогу у 

одржавању унутрашње равнотеже 

(улога нервног система) 

3.2.7. зна и разуме главне 

морфолошке и функционалне 

карактеристике органа који реагују 

на промене у околини и 

карактеристике органа који враћају 

организам у равнотежу онда када је 

из ње избачен (стресно стање -улога 

ендокриног система) 

3.2.8. зна и разуме које су последице 

стресног стања за организам 

3.3.1. разуме разлику између 

телесних и полних ћелија у погледу 

хромозома и деоба 

3.3.2. разуме да полне ћелије настају 

од посебних ћелија у организму 

3.3.3. зна функцију генетичког 

материјала и његову основну улогу 

у ћелији 

3.3.4. зна да је број хромозома у 

ћелији карактеристика врсте 

3.3.5. разуме како различити 

еволуциони механизми, мењајући 

учесталост особина у популацијама, 

доводе до еволуције 

3.3.6. разуме да човек може да утиче 

на смер и брзину еволуционих 

промена својих популација и 

популација других врста 

3.5.3. разуме основне биолошке 

процесе који леже у основи 

физиолошки правилне исхране 

3.5.4. познаје главне компоненте 

намирница и њихову хранљиву 

вредност 
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процесе у организму и на понашање 

(утицај алкохола, различитих врста 

дрога, енергетских напитака и сл.) 

2.6.1. уме да уз навођење реализује 

сложено прикупљање података, 

систематизује податке и извести о 

резултату 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 

прави графиконе и табеле према два 

критеријума уз коментар резултата 

2.6.4. уме на задатом примеру, уз 

помоћ наставника, да постави 

хипотезу, формира и реализује 

једноставан експеримент и извести о 

резултату 

3.5.5. познаје симптоме и главне 

карактеристике болести 

метаболизма и узроке због којих 

настају (гојазност, анорексија, 

булимија, шећерна болест) 

3.5.6. разуме механизме поремећаја 

функције појединих органа 

3.5.7. познаје основне биолошке 

механизме који доводе до развијања 

болести зависности 

3.5.8. разуме механизме стресног 

стања и утицај јаких негативних 

емоција на физиолошке процесе у 

организму и на понашање појединца 

 

РЕПРОДУКТИВНО 

ЗДРАВЉЕ 

1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје 

мере превенције и могуће путеве инфекције, 

као и њихове негативне последице на здравље 

1.5.10. зна да постоје природне промене у 

понашању које настају као последица 

физиолошких промена (пубертет, менопауза), 

зна да у адолесцентом добу могу да се појаве 

психолошки развојни проблеми (поремећаји у 

исхрани, поремећаји понашања, поремећаји 

сна и сл.) 

1.5.11. разуме одговорност и опасност 

превременог ступања у сексуалне односе и 

разуме зашто абортус у доба развоја има 

негативне последице на физичко и ментално 

здравље 

1.5.12. зна да болести зависности (претерана 

употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно 

утичу на укупан квалитет живота и зна коме 

може да се обрати за помоћ (институцијама и 

стручњацима) 

1.5.13. зна како се треба понашати према 

особи која болује од болести зависности или је 

ХИВ позитивна 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 

прави графиконе и табеле према два 

критеријума уз коментар резултата 

2.6.4. уме на задатом примеру, уз 

помоћ наставника, да постави 

хипотезу, формира и реализује 

једноставан експеримент и извести о 

резултату 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ФИЗИКУ 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

ФИ.1.2.1. уме да препозна 

врсту кретања према облику 

путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна 

равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна 

средњу брзину, пређени пут 

или протекло време ако су му 

познате друге две величине 

ФИ.1.4.1. уме да чита  мерну 

скалу и зна да одреди 

вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна 

мерила и инструменте за 

мерење дужине, масе, 

запремине, температуре и 

времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи 

основне јединице за дужину, 

масу, запремину, температуру 

и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна 

јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила 

мерења, нпр. нула ваге, 

хоризонтални положај, 

затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, 

масу, запремину, температуру 

и време 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, 

силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на 

врсту кретања 

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које 

га физичке величине описују ФИ.2.4.1. уме да 

користи важније изведене јединице SI и зна 

њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице 

мере изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара 

бројне вредности физичких величина из једне 

јединице у другу, нпр. километре у метре 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке 

величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира 

табеларни и графички приказ зависности 

физичких величина 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе 

између физичких величина које описују  

равномерно променљиво 

праволинијско кретање 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице 

изведених физичких величина у 

одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан 

закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на 

које можемо да одговоримо 

посматрањем или експериментом 
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КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ 

ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 

ФИ.1.1.1. уме да препозна 

гравитациону силу и силу 

трења које делују на  тела која 

мирују или се крећу 

равномерно 

ФИ.1.2.1. уме да препозна 

врсту кретања према облику 

путање 

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе, и силе потиска 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на 

врсту кретања 

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које 

га физичке величине описују  

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе 

између физичких величина које описују  

равномерно променљиво 

праволинијско кретање 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан 

закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на 

које можемо да одговор  посматрањем 

или експериментом 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

ФИ.1.1.1. уме да препозна 

гравитациону силу и силу 

трења које делују на  тела која 

мирују или се крећу 

равномерно 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, 

силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе, и силе потиска 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у 

стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на 

врсту кретања 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак 

зависи од висине стуба флуида 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту  пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке 

величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове 

равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које 

делују на тело које мирује или се 

равномерно креће 

ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт 

притиска у флуидима 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан 

закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на 

које можемо да одговори  посматрањем 

или експериментом 

МЕХАНИЧКИ РАД И 

ЕНЕРГИЈА.  

СНАГА 

ФИ.1.1.1. уме да препозна 

гравитациону силу и силу 

трења које делују на  тела која 

мирују или се крећу 

равномерно 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене 

јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице 

мере изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара 

бројне вредности физичких величина из једне 

јединице у другу, нпр. километре у метре 

ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална 

енергија зависе од брзине односно висине на 

којој се тело налази 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице 

изведених физичких величина у 

одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.5.1 разуме да се укупна 

механичка енергија тела при слободном 

паду одржава 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
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ФИ.2.5.3  уме да препозна појмове рада и снаге 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

ФИ.1.5.1. зна да агрегатно 

стање тела зависи од његове 

температуре 

ФИ.1.5.2. уме да препозна да 

се механичким радом може 

мењати температура тела 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од 

температуре 

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од 

температуре 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан 

закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на 

које можемо да одговорим 

посматрањем или експериментом 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2771&courseid=7
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ХЕМИЈУ 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ 

ХЕ 1.1.1. измери масу, запремину и 

температуру супстанце 

 

ХЕ.2.6.1.*  прикупи податке 

посматрањем и мерењем, и да при том 

користи одговарајуће 

инструменте 

ХЕ.2.6.2.*  табеларно и графички 

прикаже резултате посматрања или 

мерења 

ХЕ.2.6.3.*  изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију 

резултата 

 

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ 

ПОЈМОВИ 

ХЕ 1.2.1. да прави разлику између 

елемената, једињења и смеша из 

свакодневног 

живота, на основу њихове сложености 

ХЕ 1.2.2. o практичној примени 

елемената, једињења и смеша из 

сопственог окружења, 

на основу њихових својстава 

ХЕ 1.2.3. на основу којих својстава 

супстанце могу да се разликују, којим 

врстама 

промена супстанце подлежу, као и да 

се при променама укупна маса 

супстанци не мења 

ХЕ 1.2.4. загрева супстанцу на 

безбедан начин 

ХЕ 1.2.5. састави апаратуру и изведе 

поступак цеђења 

ХЕ 1.2.6. у једноставним огледима 

испита својства супстанци (агрегатно 

стање, мирис, боју, магнетна својства, 

растворљивост), као и да та својства 

ХЕ 2.2.1. у огледима испитује својства 

супстанци и податке о супстанцама 

приказује 

табеларно или шематски 

 

ХЕ 3.2.1. како је практична 

примена супстанци повезана са 

њиховим својствима 

ХЕ 3.2.2. на основу својстава 

састојака смеше да изабере и 

изведе одговарајући поступак за 

њихово раздвајање 

ХЕ 3.2.3. да осмисли 

експериментални поступак 

према задатом 

циљу/проблему/питању 

за истраживање, да бележи и 

приказује резултате табеларно и 

графички, 

формулише објашњење/а и 

изведе закључак/е 
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опише 

ХЕ 1.6.1. * безбедно рукује основном 

опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент према 

датом упутству 

ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ 

РАСТВОРИ 

ХЕ 1.4.1. шта раствори, како настају и 

примере раствора у свакодневном 

животу 

ХЕ 1.6.1.* изведе експеримент према 

датом упутству 

ХЕ 2.4.1. шта је засићен, незасићен и 

презасићен раствор 

ХЕ 2.4.2. изабере најпогоднији начин за 

повећање брзине растварања супстанце 

(повећањем температуре растварача, 

уситњавањем супстанце, мешањем) 

ХЕ 2.4.3. промени концентрацију 

раствора додавањем растворене 

супстанце или 

растварача (разблаживање и 

концентровање) 

ХЕ 2.4.4. израчуна масу растворене 

супстанце и растварача, на основу 

процентног 

састава раствора и обрнуто 

ХЕ.2.4.5. направи раствор одређеног 

процентног састава 

ХЕ 3.4.1. зависност 

растворљивости супстанце од 

природе супстанце и растварача 

ХЕ 3.6.1.* препозна 

питање/проблем које се може 

експериментално истражити 

постави хипотезе 

ХЕ 3.6.2. * постави хипотезе 

ХЕ 3.6.3. * планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе 

ХЕ 3.6.4. * донесе релевантан 

закључак на основу резултата 

добијених у 

експерименталном раду 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

ХЕ 1.5.1. квалитативно значење 

симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских 

формула најважнијих представника 

класа неорганских и органских 

једињења, 

и квалитативно значење хемијских 

једначина реакција оксидације 

ХЕ 2.5.1. значење термина: материја, 

хомогена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и 

синтеза, изотоп 

ХЕ 2.5.2. израчуна процентни састав 

једињења на основу формуле и масу 

реактаната 

и производа на основу хемијске 

једначине, то јест да покаже на основу 

израчунавања да се укупна маса 

супстанци не мења при хемијским 

реакцијама 

ХЕ 3.5.1. да израчуна 

процентуалну заступљеност неке 

супстанце у смеши, да изводи 

стехиометријска израчунавања 

која обухватају реактант у вишку 

и однос масе 

и количине супстанце 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ОДБОЈКА 

Ф.В.1.1.1. игра одбојкупримењујући 

основне елементетехнике, неопходна 

правила и сарађује са члановима екипе 

изражавајући сопствену личност уз 

поштовање других 

Ф.В.1.1.2. зна функцију одбојке, 

основне појмове, неопходна правила, 

основне принципе тренинга и пружа 

прву помоћ 

Ф.В.2.1.1. и гра одбојку примењујући 

виши ниво технике, већи број правила, 

једноставније тактичке комбинације и уз 

висок степен сарадње са члановима 

екипе изражава сопствену личност уз 

поштовање других 

 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА 

Ф.В.1.1.21. правилно изводи основне 

вежбе из ритмичке гимнастике 

Ф.В.1.1.22. зна називе вежби и основе 

тренинга, пружа прву помоћ 

  

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 

ТЛУ- СПОРТКА 

ГИМНАСТИКА 

Ф.В.1.1.11. правилно изводи вежбе на 

тлу 

Ф.В.1.1.19. зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

Ф.В.1.1.12. правилно изводи прескоке 

разношку или згрчку уз помоћ 

Ф.В.1.1.19. зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

Ф.В.1.1.13. изводи вежбе и 

комбинације вежби на греди 

Ф.В.1.1.19. зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

Ф.В.1.1.14. правилно изводи основне 

вежбе на двовисинском разбоју 

Ф.В.1.1.19. зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

Ф.В.2.1.9 правилно изводи сложеније 

вежбе на тлу, чува и помаже, поштује 

сигурносна правила 

Ф.В.2.1.17. зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

Ф.В.2.1.10. правилно изводи згрчку 

Ф.В.2.1.11. правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на греди 

Ф.В.2.1.17. зна мере сигурности, чување 

и помагање, називе вежби и основе 

организациje рада 

Ф.В.1.1.16. правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на вратилу 

Ф.В.2.1.17. зна мере сигурности, чување 

и помагање, називе вежби и основе 

организације рада 
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прву помоћ 

Ф.В.1.1.18. правилно изводи основне 

вежбе на вратилу 

Ф.В.1.1.19. зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

АТЛЕТИКА 

Ф.В.1.1.3. правилно трчи варијантама 

технике трчања на кратке, средње и 

дуге стазе и мери резултат 

Ф.В.1.1.4. зна терминологију, значај 

трчања, основе тренинга и пружа прву 

помоћ 

Ф.В.1.1.5. зна правилно да скаче у даљ 

згрчном варијантом технике и мери 

дужину скока 

Ф.В.1.1.6. зна терминологију, основе 

тренинга ипружа прву помоћ 

Ф.В.1.1.7. зна правилно да скаче у вис 

варијантом технике маказице 

Ф.В.1.1.8. зна терминологију, основе 

тренинга и пружа прву помоћ 

Ф.В.1.1.9. правилно баца куглу из 

места и мери дужину хица 

Ф.В.1.1.10. зна правила за такмичење, 

сигурносна правила, влада 

терминологијом, основама тренинга и 

пружа прву помоћ 

Ф.В.2.1.3. правилно изводи варијанту 

технике штафетног трчања 

Ф.В.2.1.7. зна правила за такмичење 

Ф.В.2.1.4. зна правилно да скаче у даљ 

варијантом технике увинуће 

Ф.В.2.1.7. зна правила за такмичење 

Ф.В.2.1.5. зна правилно да скаче у вис 

леђном варијантом технике 

Ф.В.2.1.6. правилно баца куглу леђном 

варијантом технике 
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ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ И ЈАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Циљ програма културних и јавних активности је афирмација културно-уметнинчког стваралаштва ученика, богаћење културних 

манифестација и културно-уметничког живота ученика и родитеља школе.  

Задаци основне школе у остваривању културних активности су да: 

- Обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном животу целине 

- Омогући утицај друштвене средине (учешћем културних и других институција) на остваривање програма образовно-васпитног рада 

Планирање и вредновање културних и друштвених активности, остварује као саставни део годишњег програма образовно-васпитног 

рада. 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Свечани пријем првака Септембар 

Обележавање Дечје недеље 

Дан здраве хране  

Октобар  

Обележавање Дана просветних радника  

Обележавање Међународног дана толеранције  

Обележавање Дана дечијих права 

Обележавање месеца борбе против болести зависности 

Новембар  

Маскенбал 

Новогодишња приредба 

Божићни базар 

Децембар  

Приредба поводом Дана Светог Саве Јануар  

Дан државности – Сретење Фебруар  

Обележавање Дана жена 

Приредба поводом Дана школе 

Март  

Ускршњи базар Април  

Учествовање на такмичењу у организацији Црвеног крста Мај   

Приредба за прваке 

Завршна приредба ученика четвртог разреда 

Прослава матурске вечери 

Приредба за крај школске године 

Јун  
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Рецитал ученика на руском и енглеском језику 

Посете дечијим представама, концертима, анимираним биоскопским 

пројекцијама, изложбама ликовних радова, свечаним академијама, 

музејима 

Организовање сусрета са познатим личностима из области културе 

и дечијим песницима 

Током године  
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Циљ програма: 

Стварање услова за позитиван развој ученика кроз унапређење праксе превенције проблема у понашању у школи. 

 

Очекивани ефекти програма: 

Унапређивање знања ученика о различитим облицима проблема у понашању. 

Развијање и унапређивање социјалних вештина код ученика. 

Мотивисање ученика за учествовање у различитим облицима социјално прихватљивих активности. 

Јачање позитивног социјалног везивања у вршњачким групама. 

 

Садржаји се реализују према посебним плановима (курикулумима) тима за подршку ученицима, тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања и програм превенције проблема у понашању ученика у реализацији студената Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, који редом следе у Годишњем плану рада школе. 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Сарадња са Предшколском 

установомм „Др Сима 

Милошевић“ 

Октобар. 

Мај  

Руководилац СВ учитеља, психо-

педагошка служба, руководиоци 

радних јединица ПУ 

Стручно предавање ученицима 

старијих разреда о штетности 

конзумирања дрога 

децембар  тим за подршку ученицима 

дир.школе  

«Форум сцена» као подршка 

пројекту «Моја школа-школа без 

насиља» 

Током године Наставници грађанског васптиања 

Предавање о здравој исхрани октобар  Доктор из ДЗ 

ОЗ у свим одељењима: Кућни ред Септембар  Одељењске старешине 

Разматрање кућног реда на првом 

родитељском састанку у сваком 

одељењу 

Септембар  Одељењске старешине 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

255  

 

Дан демократије Септембар   Наставница грађанског васпитања 

Избор најкултурније ученика у 

одељењу или фаце месеца, 

најбољег друга, „Ухватио сам те у 

добром делу“. 

Март – април  Одељењске старешине 

Сарадња са суседним школама на 

промовисању заједничких акција 

у борби против насиља у нашој 

средини (нпр. форумовање, 

заједнички конкурс или „Ја имам 

талента“) 

Током школске године 

 
Тим за заштиту деце од насиља 

Реализовање активности 

Програма превенције проблема у 

понашању ученика који се 

реализује у сарадњи са 

Факултетом за специјалну 

едукацију и рехабилитацију 

Током школске године – према 

плану који се налази у Плану рада 

школе 

Студенти Факултета за 

специјалну едукацију и 

рехабилитацију и стручна служба 

школе, одељењски старешина 

изабраног одељења 5. разреда 

Дечија недеља – као недеља 

афирмисања припадности групи 

са позитивнм особинама која не 

прихвата насиље 

- Пријем првака у Дечији савез 

Прва седмица у октобру 
Представник Дечијег савеза у 

школи 

Месец борбе против болести 

зависности 
Новембар  Наставник грађанског васпитања 

Међународни Дан толеранције – 

као дан афирмисања међусобног 

понашања који сам по себи 

елиминише насиље 

Октобар  Наставник грађанског васпитања 

Дан дечијих права Новембар  Наставник грађанског васпитања 

Сарадња са суседним школама на 

промовисању заједничких акција 
Током школске године Тим за заштиту деце од насиља 
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у борби против насиља у нашој 

средини (нпр. форумовање, 

заједнички конкурс или „Ја имам 

талента“) 

Међународни Дан толеранције – 

као дан афирмисања међусобног 

понашања који сам по себи 

елиминише насиље 

Новембар  Наставник грађанског васпитања 

Дан дечијих права Новембар  Наставник грађанског васпитања 

Светски дан детета – 20. новембар 

– обележавање радионицом на 

ЧОЗ о дечијим правима. 

Тема: Шта је то моје право и које 

су моје одговорности? 

Новембар  Одељењске старешине 

Остали предлози и идеје за ЧОЗ 

које су реализоване: 

-Тајни пријатељ  

-Седмица лепих речи  

-Та тешка реч ИЗВИНИ 

-Дан џентлмена и дама 

-У нашем одељењу – сви смо тим! 

-Сарадња између одељењских 

заједница у примени примера 

добре праксе 

У семици око Дана школе Одељењске старешине 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ И 

ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (у даљем тексту: програм превенције) 

одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања. 

Циљ Програма певенције  је: 

• идентификовање свих облика дискриминације и њихове повезаности са школским и породичним амбијентом; 

• развијање потенцијала школе за примену мера превенције /стварање безбедне средине за ученике, запослене, родитеље и за трећа лица у установи/ и 

мера интервенције /адекватно реаговање у ситуацијама када се јавља дискриминација и други облици понашања којима се вређа углед, част и 

достојанство личности у систему образовања и васпитања/. 

 

Задаци: 

• информисање о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у спречавању и заштити од дискриминације и дискриминаторног 

понашања; 

• подизање нивоа свести и осетљивости свих у установи - превазилажење стереотипа и предрасуда, развијање свести о опасности и штетним последицама 

дискриминације, унапређивање толеранције и разумевања, интеркултуралности, уважавање и поштовање различитости и др.; 

• додатна подршка ученицима и њиховим родитељима из мањинских и осетљивих друштвених група, а нарочито, у случају сметњи у развоју и 

инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског језика, ризика од напуштања образовања и васпитања и др.; 

• упознавање свих субјеката наставног процеса са процедуром и начином поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе 

Поверенику и кривичне пријаве надлежном органу због дискриминаторног поступања и поступања којима се вређа углед, част и достојанство личности. 

• стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање и развијање културе људских права, интеркултуралности, 

толеранције, превазилажење стереотипа и предрасуда код учесника у образовању, рад у мултикултуралној групи, односно одељењу, стварање 

инклузивног окружења, препознавање дискриминације и целисходно реаговање на дискриминаторно понашање; 

• упознавање са процедуром када и како се реагује на приговоре ученика, родитеља и наставника; 

• упознавање са процедуром како се ученици и родитељи информишу о предузетим мерама поводом њихових приговора; 

• израда и реализација програма превентивних и интервентних активности; 

• праћење и процена ефеката предузетих мера које међу учесницима у образовању промовишу толеранцију, уважавање различитости, једнаке могућности и 

недискриминацију;  

• сарадња са реалевантним установама; 

• припремање плана наступа установе пред јавношћу и медијима; 

• извештавање стручних тела и органа управљања... 

 

Планирана активност Начин реализације Носиоци активности Време 

 

Доношење одељенских правила, 

 

Анализа постојећих правила. 

 

Одељењске старешине 

 

IX - XI 
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њихова корекција и осмишљавање 

мера 

 

Доношење мера за непоштовање правила. 

 

Ђачки парламент 

Развијање и неговање богатства 

различитости и културе понашања у 

оквиру васпитно-образовних 

активности 

Теме у овиру ЧОС-а 

 

Теме у оквиру грађанског васпитања, верске наставе и 

осталих предмета 

 

Трибине и турнири за ученике 

 

Пано-прикази 

 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Ученички парламент 

Вршњачки тим 

 

 

 

 

Током 

године 

Упознавање са принципима ИО и 

принципима заштите од 

дискриминације ученика са посебним 

образовним  потребама 

 

Предавање и презентација за ученике, наставнике и 

родитеље. 

 

Чланпови тима за ИО 

 

 

IX 

Континуирано праћење присуства 

дискриминације и дискриминаторног 

понашања 

 

Ажурно попуњавање и месечна анализа листа евиденције-

број поднетих пријава, притужби,односно кривичних 

пријава, учесталост и број васпитно-дисциплинских 

поступака против ученика и дисциплинских поступака 

против запослених због дискриминаторног понашања. 

 

Анализа садржаја Сандучета поверења. 

 

Анкетирање ученика и наставника. 

 

Извештавање Наставничког већа. 

 

 

 

 

 

Директор  

Стручни сарадници 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

Подизање нивоа осетљивости ученика 

за реаговање на дискриминацију, 

вређање угледа, части и достојанства 

личности. 

Израда информативних паноа и предавања. 

 

Промовисање позитивног понашања путем школског 

сајта. 

 

Месечне акције са темом борбе против дискриминације 

. 

Промоција ''Сандуче поверења''. 

 

Фер-плеј турнири. 

Директор 

Наставници 

Родитељи 

Ученици 

Чланови локалне заједнице 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

Подизање нивоа осетљивости Презентовање Наставничком већу примера добре праксе. Директор  
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запослених за реаговање на 

дискриминаторно понашање 

 

Анализа и месечни извештаји о насиљу на основу Листа 

евиденције. 

Секретар 

Сви запослени 

 

Током 

године 

Подизање нивоа осетљивости родитеља 

за реаговање на дискриминацију 

Укључивање родитеља у хуманитарне акције, спортске 

догађаје и друге активности које се припремају и споводе 

ради спречавања дискриминаторног понашања. 

 

Анкетирање родитеља. 

 

 

Директор 

Сви запослени 

Родитељи 

 

 

 

Током 

године 

Подстицање позитивног понашања 

организовањем Фер-плеј турнира... 

Примена Етичког Кодекса понашања на јавним 

манифестацијама. 

 

Организовање Фер-плеј турнира на нивоу школе. 

 

Покретање кампање „Навијај спортски и буди 

толерантан“ 

 

Директор 

Ђачки парламент 

Наставници  физичког 

васпитања 

Представници МУП-а 

 

Током 

године 

Набавка стручне литературе Прављење списка литратуре, набавка књига и приручника 

везане за борбу против дискриминације, за промовисање и 

развијање културе људских права, интеркултуралности, 

толеранције, превазилажење стереотипа и предрасуда, рад 

у мултикултуралној групи, стварање инклузивног 

окружења. 

 

Директор 

Библотекар 

Административни радник 

 

Током 

године 

 

ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВАЊУ 

 

1.  

Проверавање добијене 

информације 

2.  

Заустављање 

дискриминаторног 

понашања и 

смиривање учесника 

3. Обавештавање 

и позивање 

родитеља 

4.  

Прикупљање 

релевантних 

информација и 

консултације 

5. Предузимање мера 

и активности 

6.  

Праћење ефеката 

предузетих мера и 

активности прати 

установа 

Прикупљање информација 

– директно или 

индиректно.  

 

У случају непотврђене 

сумње дискриминаторног 

понашања, појачава се 

васпитни рад и прати 

понашање учесника у 

Сваки запослени у 

установи је у обавези 

да реагује тако што ће 

прекинути 

дискриминаторно 

понашање или позвати 

помоћ уколико 

процени да не може 

сам да заустави 

Одмах након 

заустављања 

сукоба учесника – 

детета или 

ученика (као 

дискриминисаног 

лица и извршиоца 

дискриминације) 

установа 

Oстварују се по 

појави сумње: 

- са колегом 

- са Тимом 

- са ПП службом 

- директором 

- обезбеђењем 

- школским 

полицајцем 

План заштите од 

дискриминације 

сачињава се за 

конкретну ситуацију 

сваког од нивоа и за 

све учеснике – 

дискриминисано лице, 

извршиоца 

дискриминације и 

Установа прати 

понашање учесника у 

образовању које је 

дискриминисано лице 

и које је извршилац 

дискриминације, али и 

оних који су 

индиректно били 
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образовању.  

 

Када се потврди сумња, 

директор и тим за заштиту 

предузимају мере и 

активности за повреду 

законске забране 

дискриминације. 

дискриминаторно 

понашање зато што је 

сукоб високо ризичан, 

као и због 

истовременог физичког 

насиља 

обавештава и 

позива родитеља 

на пријављени 

број контакт 

телефона. 

Уколико родитељ 

није доступан, 

установа одмах 

обавештава 

центар за 

социјални рад. 

- са ЦСР 

- Дом здравља 

 

Процену нивоа 

дискриминацијеуве

к врши тим за 

заштиту. 

 

Тим за заштиту 

информише 

родитеље и 

укључује их у 

појачан васпитни 

рад и план заштите 

од дискриминације. 

сведоке.  

 

План заштите од 

дискриминације 

сачињава тим за 

заштиту заједно са 

одељењским 

старешином,  

психологом, педагогом 

(уколико нису чланови 

тима за заштиту), 

директором и 

родитељем, а по 

потреби и са другим 

надлежним 

организацијама и 

службама 

 

За сваки процењени 

ниво дискриминације 

директор установе 

подноси пријаву 

надлежним органима, 

организацијама и 

службама и 

обавештава 

Министарство – 

надлежну школску 

управу, у року од 24 

сата од догађаја. Пре 

пријаве обавља се 

разговор са 

родитељима. 

 

укључени (сведоци). 

Прати се и укљученост 

родитеља и других 

надлежних органа, 

организација и служби.  

Ефекте предузетих 

мера прате и надлежне 

службе Министарства. 
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ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНОГ ПРЕМА УЧЕСНИКУ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

1.  

Заустављање 

дискриминаторног 

понашања  

2. 

Смиривање 

ситуације 

3.  

Обавештавање и 

позивање 

родитеља 

4. Подношење 

пријаве 

директору 

установе  

5.  

Консултације 

тима за заштиту  

6. 

Обавештавање Ми

нистарства –

 надлежне 

школске управе 

7. 

Праћење ефеката 

Свако лице које има 

сазнање о 

дискриминаторном 

понашању у обавези 

је  да реагује 

прекидањем таквог 

поступања 

запосленог и 

позивањем помоћи. 

Обезбеђивање 

сигурности и 

подршке за 

учесника у 

образовању. 

Одвија се 

паралелно са 

заустављањем 

поступања и 

смиривањем 

учесника, са 

најминималнијим 

временским 

размацима. 

Покретање 

поступка у коме 

се прикупљају 

информације о 

дискриминаторско

м поступању 

запосленог и на 

основу 

релевантних 

чињеница 

предузимају мере 

у складу са 

Законом.  

 

Тим за заштиту 

предузима мере и 

активности у 

односу на 

дискриминисано 

лице, односно 

лица – учесника у 

образовању. 

Прикупљање свих 

релевантних 

чињеница за 

доношење плана 

заштите од 

дискриминације и 

праћење ефеката 

мера за учесника у 

образовању као 

дискриминисано 

лице.  

Тим за заштиту по 

потреби обавља 

консултације са 

одговарајућим 

стручњацима и 

установама и 

укључује 

надлежне службе.  

Одељењски 

старешина у 

сарадњи са тимом, 

информише 

родитеље и 

укључује их даље 

у васпитни рад 

или план заштите. 

Директор установе 

у року од 24 сата од 

извршеног, односно 

од сазнања о 

дискриминаторном 

понашању 

запосленог према 

учеснику у 

образовању 

обавештава 

надлежну школску 

управу и на основу 

релевантних 

чињеница покреће и 

води дисциплински 

поступак, у складу 

са Законом. 

Врши се 

континуирано 

 

У случају када 

дискриминаторно 

понашање 

испољава лице 

која није 

запослено у 

установи,обавеза 

установе је да 

поднесе притужбу 

Поверенику. 

 

Уколико се сумња 

у 

дискриминаторно 

поступање 

директора, та 

сумња се 

пријављује 

Министарству.  
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Циљеви: 

• развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним вредностима, 

• развијање љубави према природи и осећање дужности да се чува, заштити и унапреди природа, 

• упознавање законитости које владају у живом свету, 

• схватање значаја енергетске ефикасности и учествовање у селекционисању отпада (отпад и рециклажа), 

• оплемењивање животног простора (животне средине), 

• стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе и насеља,  

• развијање вештина за скупљање и обраду релевантних научних података, као и примену стечених вештина у конкретним 

ситуацијама за добробит човека и животне средине. 

 

Задаци: 

• стицање знања о биолошким, хемијским и географским обележјима природе и насељене средине, 

• уређење школског дворишта  

• развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине 

• усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину 

• развијање вештина и умења из области екологије 

• развијање потребе и могућности личног абгажовања у заштити животне средине  

• усвајање и примена принципа одрживости  

 

Садржај: 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Формирање Еколошког кутка (ретке и угрожене биљне и животињске врсте) септембар − јун 

Еко патрола за ученике III, IV, V, VI, VII иVIII разреда 
 

септембар − јун 

Озелењавање дворишта (сађење садница) септембар − јун 

Сарадња са општином Земун (одељење заштите животне средине) – сагледавање 

загађености животне средине  

У договору са задуженом особом из 

општине Земун 

Утврђивање загађености ваздуха у Батајници – сарадња са Институтом за јавно здравље У договору са задуженом особом из 
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Србије „Др Милан Јовановић Батут“ Института за јавно здравље 

Посета Заводу за заштиту животне средине – радионице (изложбени простор, предавање и 

филм) 

У договору са задуженом особом из 

Завода за заштиту животне средине 

Сакупљање секундарних сировина (старе хартије, лименке) септембар − јун 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Здравствена заштита ученика се остварује у Дому здравља. Сарадња са педијатријском службом одвија се у вршењу редовних 

вакцинација и прегледа. Стручни органи школе и Наставничко веће редовно прате и врше анализу здравственог стања ученика, а после 

редовних прегледа доноси закључке и смернице за рад свих органа и наставника у школи. Према посебном програму се реализује и рад 

са родитељима: кроз предавања групних разговора и индивидуалног рада. 

Планирана је сарадња са Заводом за болести зависности  и МУП-ом у циљу едуковања стручних сарадника, наставника и 

ученика у борби против наркоманије. Конципиран програм унапређивања здравственог васпитања, представља јединствену васпитно-

образовну област чији се задаци не могу остваривати искључиво у оквиру једног наставног предмета јер бригу о здрављу, хигијенксим 

условима рада у школи и ван ње, морају да прихвате сви радници школе, ђачки родитељи и друштвена средина у којој се школа 

налази. 

Сви садржаји поменутих тема (програма) садрже се у оперативним плановима одељењских заједница,односно час одељењског 

старешине. 

На остваривању задатака здравственог просвећивања ангажовали су се  предметни наставници биологије, физичког васпитања, 

стручни сарадници школе, одељенске старешине, стоматолог/лекар школске амбуланте, стручњаци Дома здравља и Црвеног крста.  

У циљу развијања хуманих односа међу половима  и стицању позитивних здравствених ставова, одржаће се предавање на нивоу 

ОЗ старијих разреда из домена психо-сексусалног развоја. Васпитање младих за хумане односе између полова, развијањем свести да је 

човек највећа вредност и да подстицањем њихове еманципације могу у свом животу да изграђују равноправне односе у интимној 

свери, браку породици раду и друштвеним активностима. 

Ученицима старијих разреда наставници физичког васпитања током године одржаће предавање на тему „У здравом телу, здрав 

дух“. Тако да подстицањем физичког, психичког и социјалног равоја маладих постижемо да стекну знања о себи, законитостима 

психофизичког развоја, проблемима одрастања и сазревања, развијањем позитивних ставова према полности, љубави, биолошком 

обнављању и вредностима живота и здравља. 

       САДРЖАЈИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са ДЗ у вези лекарских прегледа деце која полазе у припремни разред Мај, јун  

текуће школске године 

Сарадња са ДЗ у вези лекарских прегледа деце која полазе у 1.разред Август  

текуће школске године 

Редовни систематски лекарски прегледи Током године 

Вакцинације Током године 

Превентива карјеса, мотивација, обука оралне хигијене (I разред) Током године 
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Правилне технике прања зуба на моделу (I – IV разред) Током године 

Здрава храна, правилна исхрана (I – II разред) Током године 

Чистоћа је пола здравља, болести прљавих руку (IV разред) Током године 

Брига о телу (Заразна жутица) (V разред) Током године 

Дрога, алкохол, дуван – превенција болести зависности Мај 

Хумани односи мељу половима – репродуктивно здравље (V - VIII разред) Мај – јун 

У здравом телу – здрав дух (V - VIII разред) Током година 

Предавање о физичким променама у пубертету и хигијени Током године 

 

Законом о здравственој заштити школа је обавезна на здравствено-васпитни рад са ученицима. Циљ програма је стицање знања, 

формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота (унапређење хигијенских и радних услова у 

школи и кући), елиминисање утицаја који штетно делују на здравље и развој хуманизације односа међу људима.  

Програмом су обухваћени ученици од I-VIII разреда школе а садржај програма је следећи: 

- изграђивање самопоштовања, 

- здрава исхрана, 

- брига о телу, 

- физичка активност и здравље, 

- бити здрав, 

- безбедно понашање, 

- односи са другима, 

- хумани односи међу половима, 

 - правилно коришћење здравствених служби. 

 

Ови садржаји програма ће се конкретизовати према узрасту ученика. Реализација програма одвија се у оквиру редовне наставе тј. 

интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме разредне и предметне наставе и кроз ваннаставне активности-спортских 

секција, уређење школског простора, организовање школске ужине и здравим стиловима живота. 

За реализацију овог програма најчешће ће се користити индивидуалне и групне методе здравствено-васпитног рада према 

нормативима и стандардима медицинског рада (предавања, рад у малој групи, креативне радионице, гледање презентација, 

организовани приказ изложбе и др.). У реализацији програмских садржаја осим наставника учествоваће и родитељи друштвено-

хуманитарне, спортске, рекреативне, културне и друге организације и удружења. 
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Садржаје овог рада неопходно је уградити у одговарајуће теме програма редовне наставе, додатног рада, слободних активности, 

друштвено-корисног рада и одељенских заједница ученика. 

У оквиру овог програма посебан акценат се ставља на програм здравствене превенције, пројект здраве школе. 

Здравствена заштита ученика се остварује у Дому здравља. Сарадња са педијатријском службом одвија се у очувању здравља ученика, 

вршења редовних вакцинација и прегледа. Стручни органи школе и Наставничко веће редовно прате и врше анализу здравственог 

стања ученика, а после редовних прегледа доноси закључке и смернице за рад свих органа и наставника у школи. Према посебном 

програму се реализује са родитељима и ученицима здравствено просвећивање кроз конкретне теме. Програм је конципиран на два 

узрасна нивоа. Планирана је сарадња са Заводом за болести зависности у циљу едуковања стручних сарадника и наставника у борби 

против наркоманије. Конципиран програм унапређења здравственог васпитања који је поменут, представља јединствену васпитно-

образовну област чији се задаци не могу остваривати искључиво у оквиру једног наставног предмета јер бригу о здрављу, хигијенским 

условима рада у школи и ван ње,морају да прихвате сви радници школе, ђачки родитељи и друштвена средина у којој се 

школа налази. 
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Школа у сарадњи са установама социјалне заштите брине о свим ученицима школе посебно деце из осетљивих друштвених група.  

Циљ овог програма је пружање социјалне заштите ученицима, пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању, те 

ученицима са евиденираним прекрћајима или казеним делима. Сарадња са Центром за социјални рад се одвија пружањем помоћи 

ученицима и родитељима у остваривању социјалне заштите, као и пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању и 

породицама са социопатолошким појавама (алкохолизам, злостављање итд.).  

Задаци овог програма су: пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из породица са 

проблематичним односима. Упознавање и праћење социјалних прилика ученика, утврђивање социоеконосмог статуса родитеља, 

упућивање родитеља на начине остваривања права, упућивање родитеља на извршавањ родитељскох обавеза, обилазак и кућне посете 

разлиитим породицама са социјалном радницом у циљу ефикаснијег пружања помоћи и побољшавања сарадње између школе и 

социјалне установе. 

Носиоци активности овог програма су: 

Директор школе, стручни сарадници, социјални радници, ученици са поремећајима у понашању, ученици који долазе из породица са 

несређеним односима, родитељи, наставници, учитељи. Стручни сарадници су особе које откривају и идентификују социјални 

проблем, затим путем дописа или лично информишу социјалне раднике, који су дужни да обиђу терен, преиспитају породичну 

ситуацију и да на основу Закона о социјалној заштити пруже помоћ како ученику тако и његовој породици 

Начин реализације 

Активност се реализује у почетку у школи где стручни сарадници уз сарадњу са учитељем/наставником уочавају социјални проблем 

независно о томе да ли је повезан са понашањем ученика и његове породице. Затим стручни сарадници путем дописа обавештавају 

Центар за социјални рад, који темељним налазима и мишљењима из школе, одлазе на терен и преиспитују породичну ситуацију, 

обављају разговоре са учеником, родитељима. Када се утврде потребне чињенице реализују се одређене социјалне и законске мере и 

пружа социјална заштита ученику и његовој породици.  

Такође се могу оджати и неке радионице превентивног карактера као што су: 

1. Злоупотреба, манипулација људским потребама 

2. Култура исхране, становања,одевања 

3. Утицај породице на психо-социјални развој детета 

4. породица пре свега 

5. Алкохолизам и насиље упородици 

6. Злостављање деце у породици 

7. Култура рада 
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8. Средства масовне комуникације “Компјутерска” зависност 

9. Разне волотерске акције 

10. Разне хуманитарне акције 

 

Време реализације 

Опсервација и идентификација ученика са одређеним проблемима се у школи одвија свакодневно. Испрва стручни сарадници проблем 

покуашавају да реше помоћу родитеља, уколико то нема резултата, по потреби током школске године шаљу се дописи Центру за 

социјални рад, када се они и укључују у решавање проблема.  

 

ТЕМЕ САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Култура  живљења и људске потребе -Социјално угрожена деца 

-Злоупотреба, манипулација 

људским потребама 

-Култура исхране, становања, 

одевања 

-Утицај породице на 

психо-социјални развој детета 

-породица пре свега 

-Алкохолизам и насиље у 

породици 

-Злостављање деце у породици 

-Култура рада 

-Средства масовне комуникације “Компјутерска” 

зависност 

Т
о
к
о
м

 г
о
д

и
н

е 

Значај рекреације и спорта -Један мој дан 

-Организација дана 

-Како користити слободно време 

-Како препознати умор и замор 

Добротворне хуманитарне акције  

Волонтерске акције 
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Социјална брига о ученицима 

 

Број ученика   

Пол( М/Ж)   

Користи једнократну соц.помоћ     

Дечји додатак   

Превоз   

Исхрана   
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Циљ сарадње основне школе са породицом јесте: 

- Повећање степена ефикасности образовно-васпитног рада 

- Унапређивање и побољшавање услова рада у васпитно-образовном процесу 

Основна школа успоставља и организује сарадњу са породицом ради јединственог деловања на васпитање и развој деце и омладине. 

Родитељи се укључују у систематски васпитни рад школе ради праћења и подситцања развоја њихове деце и усклађивање педагошког 

деловања родитеља и наставника. Задатак школе је да успостави и организује сарадњу са родитељима ради консултовања и доношења 

одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања 

 

Родитељи ученика школе су ангажовани у следећим активностима школе: 

 

- Учествовање у остваривању програма слободних активности, програма професионалне оријентације 

- Учествовање у остваривању социјалних и здравствених ученика 

- Учествовање у организовању слободног времена ученика 

- Хуманитарне акције и други видови помоћи 

- Помоћ у организовању друштвено-корисног рада 

- Помоћ при извођењу посета, излета, екскурзија и др. 

- Спонзорске акције родитеља 

- Помоћ родитеља у побољшавању безбедноссти ученика 

- Помоћ родитеља приликом извођења разних радова у школи, одржавању школских просторија, ограде и школског дворишта 

- Консултовање родитеља у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансиских питања. 

- Укључивање родитеља у доношење одлука кроз активно учествовање у Савету родитеља и Савету школе 

- Укључивање родитеља у културне манифестације школе 
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 Циљ 

 

 Разноврсним и систематским моторичким активностима, уз повезаност са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоретских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

 Задаци 

 

 - подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 - развој и усавршавање моторичких способности; 

 - стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког  васпитања и стицање теоретских знања 

неопходних за њихово усвајање 

 - формирање морално-вољних квалитета личности; 

 - оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 

 - стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 

 

 Општи оперативни задаци 

 

 - откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом; 

 - социјализација ученика кроз спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу; 

 - формирање навика за бављење спортом и познавање правила такмичења 

 

 Посебни оперативни задаци 

 

 - учење и усавршавање основних и сложених елемената технике спорта; 

 - учење и усавршавање основне тактике у спорту и њена примена у пракси; 

 - задовољење социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем; - стварање објективних представа ученика о 

сопственим могућностима за учешће у спорту; 

 - превенција од насиља, наркоманије и малолетничке деликвенције 
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САДРЖАЈИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Ученици од 1. до 4. разреда – акценат на базичне спортове: 

- гимнастика партер, ритмичка гимнастика 

- атлетика (трчање, скокови) 

- спортске игре – дечаци – мали фудбал; девојчице – између две ватре 

 

 

Током I  и II полугодишта 

 

 

 

Ученици 5. и 6 разреда – спортске игре  

- дечаци – мали фудбал, рукомет, сто тенис и одбојка 

- девојчице – одбојка, рукомет, стони тенис 

У току  I полугодишта у зависности од 

временских прилика 

Ученици 7. и 8. разреда 

- дечаци – мали фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис 

- девојчице – одбојка, кошарка, стони тенис и рукомет 

 

У II полугодишту, у време обележавања Дана 

школе 

Крос за ученике од 1. до 8. разреда Пред пролећни распуст 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД  
 

274  

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБИЛИОТЕКЕ 

Школска библиотека је место библиотекачко-информационе, васпитно-образовне и културне школе. У библиотеци се прикупља и 

обађује и ученицима и наствницима и стручним сарадницима даје на коришћење библиотекачко-информациона грађа (књиге, серијске 

публикације и др.) Задатак рада школске библиотеке у основној школи је промовисање читања, развијање самосталности у тражењу 

информација и учењу, обезбеђивању електорнских извора и приступа, као и развијање вештинама и навикама налажења и 

процењивања датих информација. Развијање перманентног учења и усавршавања током живота. Подстицање развоја ученика и 

развијање њихових посебности. Подстицање информационе, медијске и информатичке писмености ученика. 

 

ОБЛАСТИ  ЗАДАЦИ 

1.Планирање и програмирање образовно васпитног- рада 

• Планирање и набавка литратуре за наставнике и ученике 

• Израда годишњег, месечних и оперативних планова 

• Планирање и програмирање рада са ученицима у БМ 

• Израда програма секције Бранковим стопама 

• Планирање визије БМ 

Заједничко планирање  и сарадња  са наставницима у циљу 

подршке образовно-васпитног процеса и 

интердисциллинарности у настави. 

Остваривање исхода постигнућа ученика 

2.Праћење и вредновање  рада 

• Вођење библиотечког пословања и корелација са плановима и 

програмима наставника 

• Учешће у изради годишњег плана,Самовредновања. 

• Коришћење и употреба савремених метода, облика рада  у 

циљу подизања медијске и информатичке писмености ученика 

и наставника. 

• Обрада, инвентарисање и каталогизација фонда 

Заштита и чување књижне и остале грађе.. 

Самовредновање рада у циљу прикупљања идеја за бољи рад 

и подизање квалитета наставе 

Сервисирање потреба наставника, ученика, сарадника и 

осталих корисника 

3.Рад са наставницима 

• Сарадња са наставницима у припремању ученика за 

самостално коришћење медија у БМ. 

• Организовање часова у сарадњи са библиотекаром и 

медијатекаром, учешће у извођењу огледних часова са циљем 

употребе  ресурса БМ у настави. 

• Континуирано информисање о  новој књижној и осталој грађи 

Учешће сарадника у свим облицима образовно- васпитним 

активностима и програмима за ученике  који се организују у 

школи и ван ње. 

 Ефикасна примена и коришћење информација  кроз тимски 

рад и корелацију 
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као и праћење употребе у настави. 

4. Рад са ученицима 

• Континуирано обучавање ученика за самостално сналажење и 

употребу све грађе према њиховим способностима и 

интересовањима. 

• Пружање помоћи у изради различитих задатака и обради тема у 

свим облицима рада: додатна, допунска настава, секције, 

реферати... 

• Рад са даровитим -ученицима и припремање за такмичење 

Читалачка значка, Пасионирани читач. 

• Рад са даровитим ученицима за писање и стваралаштво -избор 

за секцију Бранковим стопама. 

• Реализација занимљивих часова: квизови, такмичења, 

откривалице о писцима, разговори и представљање прочитаних 

књига. 

• Неговање истраживачког духа и критичког односа према 

информацијама кроз претраживање свих извора. 

• Рад са ученицима на вођењу блога и ажурирању  битним 

дешавњима у БМ. 

• Рад са ученицима у међусмени у читаоници уз уважавање 

њихових потреба и способности. 

Развијање навике читања и коришћења БМ. 

Развијање навика за самостално и континуирано учење и 

употребу различити информација  и извора знања као и 

стварање критичког односа. 

Остваривање стандарда и исхода постигнућа ученика у складу 

са радом  сарадника. 

5.Рад са родитељима 

• Пружање информација родитељима о читалачким 

интересовањима ученика. 

• Сарадња у вези поклона  лектире и друге грађе. 

Праћење развоја ученика и упознавање са занимањем 

библиотекар, медијатекар ради информисања о 

професионалној орјентацији ученика.. 

6. Рад са директором, стручним сарадницима 

• Рад са директором и стручним сарадницима везан је за 

свакодневну организацију наставе.  

• Планирање и набавка грађе, електронских и других медија за 

БМ. 

• Припрема наставника и ученика за различите пројекте и 

Неговање тимског рада и мултидисциплинарног приступа у 

циљу  подизања квалитета наставе. 

Стварање услова за остваривање образовних стандарда у 

настави. 
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радионице, културне, књижевне и друге догађаје. 

• Обележавање важних датума и јубилеја . 

• Сарадња око огледних часова. 

• Активности везане за часопис и прилоге за сајт школе и БМ. 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

• У складу са задужењима директора и афинитетима сарадника  

ангажованимо смо у више тимова, као и на изради годишњег 

плана и програма , ШРП и тимовима за Самовредновање. 

• За сваки тим израђује се акциони план и пишу извештаји. 

Равномерна оптерећеност наставника у задужењима и 

укључивање сарадника у подизању медијске и информтичке 

писмености 

8. Сарадња са установама , удружењима и локалном самоуправом 

• Сарадња са школама у окружењу око заједничких литерарних 

тема и размене грађе. 

• Учешће у раду општинског актива школских библиотекара, 

медијатекара. 

• Сарадња са издавачким кућама, просветним и другим 

институцијама 

• сарадња са локалном самоуправом у циљу промоције и помоћи 

БМ. 

Побољшавање и унапређење рада БМ и њеног доприноса  

раду  и маркетингу школе 

9.Вођење документације, припреме за рад и  стручно 

• Вођење документације о раду  сарадника. 

• Праћење и евиденција о употреби фонда и фреквенцији 

корисника. 

• Писање извештаја о раду и вредновање, колико је рад 

сарадника вредан за кориснике и да ли су остварени исходи 

постигнућа ученика. 

Самовредновање рада у циљу  процене по свим областима  и 

утврђивање шта је добро урађено, а шта  може боље 
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ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА „БРАНКО“ 

Лист ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници излази једном годишње поводом дана школе. 

У листу се редовно објављују информације о награђеним ученицима, друштвено–корисним активностима ученика и наставника наше 

школе, еколошким активностима у школи, о сарадњи са локалном заједницом, о прославама Светог Саве и Дана школе и других 

значајних датума, те ликовни и литерарни радови ученика. 

 

Активност Носиоци реализације Време реализације 

Дефинисање календара и плана рада на 

изради 5. броја школског листа 
Уредници септембар  

Прикупљање потребног материјала за 

школски часопис 

уредници, наставници, стручни сарадници, 

ученици 
септембар – март  

Одабир и сређивање материјала 
уредници, наставници, стручни сарадници, 

ученици 
септембар  – март  

Припрема четвртог броја часописа за 

објављивање на веб–сајту школе 

Графички уредник, администратор веб–

сајта 
фебруар  

Коначна селекција радова, чланака и 

осталог материјала за часопис 
Главни уредник март   . 

Лектура и коректура текстова за часопис Професор српског језика март   . 

Графичко обликовање часописа и 

припрема за штампу 
Графички уредник март   . 

Договор са штампаријом и штампа 

часописа 
Директор школе  март   . 

Дистрибуција часописа 
Одељењске старешине, библиотекари и 

ученици 
март–јун   . 
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ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА 

ЦИЉ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ ТРАЈАЊЕ 

• Непосредно упознавање 

појава и односа у 

друштвеној и природној 

средини, упознавање 

културног и духовног 

наслеђа. 

• Посетом историјских 

споменика, манастира 

као и природних лепота 

Србије развити код 

ученика позитиван однос 

према националним, 

естетским и културним 

вредностима.  

• Развијање позитивних 

социјалних односа, 

подстицање развијања 

бриге о себи и другима, 

усвајање различитости и 

осећаја за толеранцију 

• Примена знања стеченог 

непосредном 

опсервацијом природе, 

културних и историјских 

споменика. 

• Савлађивање и усвајање дела 

наставног програма примереног 

узрасту ученика непосредним 

упознавањем садржаја више 

наставних предмета 

▪ Продубљивање,проширивање и 

обогаћивање знања и умења 

ученика 

▪ Упознавање културног наслеђа 

▪ Неговање 

солидарности,хуманизма,другарств

а и осећања заједништва 

▪ Успостављање непосреднијих 

односа између  ученика и 

наставника 

▪ Развој ученика за очување и 

заштиту природе и знаменитости, 

правилно провођење слободног 

времена 

▪ Развој и практиковање здравих 

стилова живота 

▪ Уочавање и анализирање појава и 

односа у друштвеној средини-

природи. 

▪ Подстицање самосталности 

ученика  

▪ Проучавање објеката и феномена у 

природи 

I ЕКСКУРЗИЈА 

Два дана - једно 

ноћење 

▪ Наставни садржаји из наставних 

предмет (према наставном плану и 

програму) 

▪ Ваннаставне активности 

(музичке,спортске,ликовне,културне и 

друге активности и такмичења према 

потребама и афинитетима деце ); 

▪ Додатне активности: здравствено 

хигијенске активности,друштвено 

корисне активности ( хигијенско и 

естетско уређење објеката и дворишта и 

одржавање зелених површина; израда 

икебаница и украса од разних природних 

материјала ), обилазак историјских 

знаменитости; шетње и боравак у 

природи (пропланцима, шумом, поред 

лековитих извора и потока,паркова...) , 

купање у базену у оквиру објекта, 

играње у природи и на спортским 

теренима у оквиру објекта. 

II ИЗЛЕТ 

Један дан 

▪ Наставни садржаји из наставних 

предмет (према наставном плану и 

програму) 

▪ Ваннаставне активности 

(музичке,спортске,ликовне,културне и 
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▪ Упознавање с начином живота и 

рада људи појединих крајева 

друге активности и такмичења према 

потребама и афинитетима деце ); 

▪ Додатне активности: здравствено 

хигијенске активности,друштвено 

корисне активности ( хигијенско и 

естетско уређење објеката и дворишта и 

одржавање зелених површина; израда 

икебаница и украса од разних природних 

материјала ), обилазак историјских 

знаменитости; шетње и боравак у 

природи (пропланцима, шумом, поред 

лековитих извора и потока,паркова...) , 

купање у базену у оквиру објекта, 

играње у природи и на спортским 

теренима у оквиру објекта. 
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