РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД- ОПШТИНА ЗЕМУН
Основна школа «Бранко Радичевић» БАТАЈНИЦА
Браће Михајловић – Трипић бр. 2
Тел. +381 11 78 70 046. факс. +381 11 78 70 277
Електронска пошта: os.brankoradicevic73@gmail.com
Web: www.osbrankoradicevic.edu.rs

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 8.РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ГОДИНЕ

Батајница, јун 2021. годинe

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД

САДРЖАЈ
САДРЖАЈ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1
УВОД ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5
ЦИЉЕВИ OБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА _______________________________________________________________________________________________________ 8
СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА _______________________________________________________________________________________________________________ 8
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА ___________________________________________________________________________________________________ 8
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА _______________________________________________________________ 10
ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ________ 11

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА, НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА ___________________________ 12
НАСТАВИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ _____________________________________________________________________________________________ 13
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА ___________________________________________________________________________________________________________ 30
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК _________________________________________________________________________________________________________ 36
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ЛИКОВНА КУЛТУРА ______________________________________________________________________________________________________ 49
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА ______________________________________________________________________________________________________ 93
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА ______________________________________________________________________________________________________________ 99

2

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ГЕОГРАФИЈА ___________________________________________________________________________________________________________ 109
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА ____________________________________________________________________________________________________________ 118
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА _______________________________________________________________________________________________________________ 125
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА _______________________________________________________________________________________________________________ 137
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА _______________________________________________________________________________________________ 150
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ___________________________________________________________________________________ 155
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО _________________________________________________________________________________________ 155

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ___________________________________________________________________________________________________________________________ 161
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ________________________________________________________________________________________________ 162
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) __________________________________________________________________________________ 168
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХОР И ОРКЕСТАР ________________________________________________________________________________________________________ 192
ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА __________________________________________________________ 196
ДОМАЋИНСТВО ____________________________________________________________________________________________________________________________ 197
ХОР И ОРКЕСТАР ___________________________________________________________________________________________________________________________ 199
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ ________________________________________________________________________________________________________ 202

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА
ОБРАЗОВНА ПОДРШКА _________________________________________________________________________________________________________________________ 211
НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ______________________________________________________________________________________________________ 223

3

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ____________________________________________________________________________________________________ 224

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА __________________________________________________________ 225
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ И ЈАВНИХ АКТИВНОСТИ _________________________________________________________________________________________________ 226
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА _______________ 228
ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ И ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ __________________________________ 231
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ______________________________________________________________________________________________________ 236
ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ____________________________________________________________________________________________________________ 238
ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ _____________________________________________________________________________________________________________ 241
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ ________________________________________________________________________________________________________ 244
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ______________________________________________________________________________________ 245
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБИЛИОТЕКЕ _____________________________________________________________________________________________________ 247
ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА „БРАНКО“ _______________________________________________________________________________________________ 250
ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА __________________________________________________________________________________________________ 251

РЕАЛИЗАЦИЈА _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 253

4

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
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 разред основног образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије,
Просветни гласник бр. 68/11, 15.08.2019.

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 смо омогућавали 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, што у овој
години није у потпуности изведено због епидемијолошке ситуације и предлога Кризног штаба.
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
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циклусу промене.
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
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А.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Геогафија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
Верска настава/Грађанско васпитање
Руски језик
В. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Слободне активности
Допунсака настав
Додатна настава

8.
нед
4
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2
1
3

8.
год
136
68
34
34
68
68
68
136
68
68
68
34
102

1
2

34
68

34
1
1
1

1054
34
34
34
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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
34
2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2
34-68
3. Екскурзија
До 3 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

•

Циљеви учења предмета Српски
језик и књижевност јесу да се
ученик оспособи да правилно
користи српски језик у различитим
комуникативним ситуацијама, у
говору и писању; да кроз читање и
тумачење књижевних дела развија
читалачке компетенције које, уз
књижевно
знање,
обухватају
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• Књижевност
• Језик:
Граматика
Правопис
Ортоепија
• Језичка култура

УКУПНО

56
136
53

28
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емоционално
и
фантазијско
уживљавање,
живо
памћење,
истраживачко
посматрање;
подстичу имагинацију и уметнички
сензибилитет,
естетско
доживљавање
и
критичко
мишљење, морално просуђивање и
асоцијативно повезивање; да се
одговарајућим врстама читања
оспособљава да усмерено приступа
делу и приликом тумачења открива
различите слојеве и значења; да
стиче основна знања о месту, улози
и значају језика и књижевности у
култури, као и о медијској
писмености; да стиче и развија
најшира хуманистичка знања и да
научи како функционално да
повезује
садржаје
предметних
области.
ИСХОДИ
•

ОБЛИЦИ
РАДА

САДРЖАЈИ

МЕТОДЕ

АКТИВНОСТИ

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

• слушање
• препознавање
• ● примена
стеченог знања

Читанка,
Граматика,
Радна свеска,
приручници за

Школска
2021/22.

Наставна тема: КЊИЖЕВНОСТ

Ученик треба да:
– чита са
разумевањем
књижевноуметничке
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Л Е К Т И Р А ЛИРИКА
1. Ђура Јакшић:
„Отаџбина” 2. Јован
Јовановић Змај: „Светли

фронтални
• текстуална
• индивидуални • дијалошка
• рад у пару
• монолошка
• групни
• метода
•

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
текстове и остале
типове текстова,
примењујући
различите стратегије
читања;
– тумачи значења,
језичке, естетске и
структурне особине
уметничких текстова,
користећи књижевне
термине и појмове;
– критички
промишља о
стварности на основу
прочитаних дела;
– истакне
универзалне
вредности
књижевног дела и
повеже их са
сопственим
искуством и
околностима у
којима живи;
– повеже писце и
дела из обавезног
дела програма од 5.
до 8. разреда;
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гробови” 3. Јован
Јовановић Змај:
„Ђулићи” (избор) 4.
Десанка Максимовић:
„Пролетња песма” /
„Опомена” 5. Момчило
Настасијевић: „Труба”
6. Иван В. Лалић:
„Ветар” 7. Марина
Цветајева: „Месечев
сјај” ЕПСКО-ЛИРСКЕ
ВРСТЕ 1. Бранко
Радичевић: Ђачки
растанак (одломак „Ој
Карловци, место моје
драго...”) 2. Народна
епско-лирска песма:
Женидба Милића
Барјактара ЕПИКА 1.
Вук Стефановић
Караџић: О народним
певачима 2. Вук
Стефановић Караџић:
Житије Ајдук Вељка
Петровића (одломак) 3.
Доситеј Обрадовић:
Живот и прикљученија
(одломак) 4. Прота

стварања
проблемске
ситуације
• истраживачка
• демонстративна
• објашњавање
• читање
• писање
•

● читање и
препричавање
● уочавање
језичких појава
●усмена и
писмена
комуникација
●учествовање у
разговору
•
• израда задатака
на тему
• реферисање
• стваралачка
примена
•
• креирање
• закључивање
• самопроцена

ученике,
енциклопедије,
стручни
часописи,
наставни
листићи,
панои
Звучна
читанка, ТВ,
шеме ,
тематски
панои, слике,
рачунар,
• видео-бим
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– издвоји основне
одлике књижевног
рода и врсте у
конкретном тексту,
као и језичко-стилске
карактеристике
текста у склопу
интерпретације;
– уочи слојевитост
књижевног дела и
међужанровско
прожимање;
– повеже књижевна
дела са историјским
или другим
одговарајућим
контекстом;
– одреди временски
оквир у којем је
писац стварао;
– разликује аутора
књижевноуметничког
текста од наратора,
драмског лица или
лирског субјекта;
– препозна
националне
вредности и негује
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Матеја Ненадовић:
Мемоари (одломак) 5.
Петар Петровић Његош:
Горски вијенац
(одломак „Бадње вече”)
6. Симо Матавуљ:
„Пилипенда” 7. Лаза
Лазаревић: „Све ће то
народ позлатити” 8.
Милош Црњански:
Сеобе (одломак) / Роман
о Лондону („Пролеће је
стигло у Лондон”) 9.
Бранимир Ћосић:
Покошено поље
(одломак из прве књиге
„Читава једна младост”)
10. Дино Буцати:
„Колумбар” 11. Херман
Хесе: „Магија књиге” /
Нил Гејмен: „Зашто
наша будућност зависи
од библиотека, читања
и сањарења” / Милорад
Павић: Роман као
држава (избор одломака
из огледа: „Кратка
историја читања”,

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
културноисторијску
баштину, поштујући
особености
сопственог народа и
других народа;
– учествује у избору
књижевних дела и
начина њихове
обраде и
представљања;
– објасни настанак и
развој српског
књижевног језика;
– разуме значај
књижевног језика за
културу и историју
српског народа;
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„Последњих сто
читалаца”, „Нова
генерација електронске
књиге”, „Скакутаво
читање или повратак
фусноте”, „Романи без
речи”) ДРАМА 1.
Данило Киш: Ноћ и
магла 2. Петар Кочић:
Јазавац пред судом
(одломак) 3. Жан Батист
Поклен Молијер:
Грађанин племић
(одломак)
НАУЧНОПОПУЛАРНИ
И ИНФОРМАТИВНИ
ТЕКСТОВИ 1. Веселин
Чајкановић: „О
ускршњим обичајима”
2. Милутин
Миланковић: Кроз
васиону и векове
(одломак) 3. Хилда
Дајч: Писма − одломак,
(обавезна напомена о
власнику права:
©Јеврејски историјски
музеј) 4. Споменка
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Крајчевић: Кругом
двојке (избор одломака:
„Унутрашња пруга”:
„Станица пристаниште”
– „Почетак и крај”,
„Одлазак”; „Станица
Калемегдан” – „Гозбе”,
„Теорија”; „Станица
Браће Барух” –
„Извесност”, „Тајна”;
„Станица Вуков
споменик” – „Простор”,
„Булеварска бајка”) 5.
Герман Титов: „25 сати
у свемиру” Са
наведеног списка,
обавезан је избор два
дела за обраду. Страна
64 – Број 11
ПРОСВЕТНИ
ГЛАСНИК 15. август
2019. ДОМАЋА
ЛЕКТИРА 1. Народне
епске песме новијих
времена (тематски круг
о ослобођењу Србије:
„Почетак буне против
дахија”; „Бој на
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Мишару”, „Бој на
Чокешини”...) 2.
Љубавне народне
лирске песме („Српска
дјевојка”, „Љубавни
растанак”...); обичајне
народне лирске песме
(избор) 3. Избор из
савремене српске
поезије (нпр. Васко
Попа: „Очију твојих да
није”, Бранко
Миљковић: „Критика
метафоре”, Војислав
Карановић: „О читању
поезије”, Момчило
Мошо Одаловић:
„Ршуме, јеси ли знао
Црњанског”, Ана
Ристовић: „Гледајући у
дрвеће”...) 4. Иво
Андрић: Деца („Деца”,
„Књига” и „Панорама”)
5. Бранислав Нушић:
Сумњиво лице 6. Клод
Кампањ: Збогом мојих
петнаест година 7.
Давид Албахари, Мамац
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ДОПУНСКИ ИЗБОР
ЛЕКТИРЕ (бирати 3–6
дела) 1. Милош
Црњански: „Ја, ти и сви
савремени парови” 2.
Оскар Давичо: „Србија”
/ „Детињство” (избор) 3.
Бранко Ћопић: Мала
моја из Босанске Крупе
4. Станислав Винавер:
Ратни другови
(„Аритон”) 5. Народна
приповетка: Усуд 6. Вук
Стефановић Караџић:
Српски рјечник (избор,
нпр. „Отмица”...); 7.
Растко Петровић:
Африка (одломци) 8.
Радослав Братић:
Мајсторова рука
(одломак) 9. Милорад
Павић: Хазарски
речник, одреднице о
Ћирилу и Методију
(одломци) 10. Душан
Ковачевић: Ко то тамо
пева 11. Гроздана
Олујић: Гласам за
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љубав 12. Џон
Селинџер: Ловац у житу
13. Ричард Бах: Галеб
Џонатан Ливингстон 14.
Кајо Ритер: Дечко који
није био из Ливерпула
15. Џон Бојн: Дечак у
пругастој пиџами 16.
Сју Таузенд: Дневник
Адријана Мола.
КЊИЖЕВНИ
ТЕРМИНИ И
ПОЈМОВИ Стилска
средства: анафора и
епифора, апострофа.
Лирске врсте: народне
љубавне песме,
обичајне песме
(сватовске, тужбалице и
здравице); љубавна
песма (ауторска).
Епско-лирске врсте:
поема, балада. Драмски
спев. Мемоари.
Биографија.
Наставна тема: ЈЕЗИК (ГРАМАТИКА, ПРАВОПИС, ОРТОЕПИЈА)
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Ученик треба да:
– сврста српски језик
у одговарајућу
језичку групу у
Европи;
– именује дијалекте
српског језика;
– разуме постојеће
језичке прилике у
Србији;
– издвоји делове
творенице и препозна
основне моделе
њиховог грађења;
– користи садржаје
из граматике
обрађене у
претходним
разредима и повеже
их са новим
градивом;
– доследно примени
правописну норму;
– примени основна
правила о распореду
акцената;
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ГРАМАТИКА:
Језик Словена у
прапостојбини; сеобе
Словена и стварање
словенских језика.
Мисија Ћирила и
Методија. Почетак
писмености код Срба.
Старословенски језик и
писма (глагољица и
ћирилица). Развој
српског књижевног
језика:
српскословенски,
рускословенски,
славеносрпски језик.
Вук Караџић – реформа
језика, писма и
правописа. Књижевни
језик код Срба од Вука
до данас (основни
подаци). Основне
језичке групе у Европи
и место српског језика у
породици словенских
језика. Дијалекти
српског језика: екавски

фронтални
• текстуална
• индивидуални • дијалошка
•
• рад у пару
• монолошка
• групни
• метода
стварања
проблемске
ситуације
• истраживачка
• демонстративна
• објашњавање
• читање
• писање
•
•

• слушање
• препознавање
● примена
стеченог знања
● читање и
препричавање
● уочавање
језичких појава
●усмена и
писмена
комуникација
●учествовање у
разговору
•
• израда задатака
на тему
• реферисање
• стваралачка
примена
•
• креирање
• закључивање
• самопроцена

Читанка,
Граматика,
Радна свеска,
приручници за
ученике,
енциклопедије,
стручни
часописи,
наставни
листићи,
панои
Звучна
читанка, ТВ,
Школска
шеме ,
2021/22
тематски
панои, слике,
рачунар,
видео-бим

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
(призренско-тимочки,
косовскоресавски,
шумадијсковојвођански) и
ијекавски (зетско-рашки
и
источнохерцеговачки).
Народни језик (језик
као скуп дијалеката) и
књижевни (нормирани)
језик. Службена
употреба језика и писма
према Уставу. Језици
националних мањина
(основни подаци). Језик
– основне особине
говорног и писаног
језика. Грађење речи: –
основни модели:
извођење, слагање,
префиксација; – просте
речи и творенице
(изведенице,
сложенице,
префиксалне
творенице); – састав
твореница: корен,
творбена основа,

.
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префикс, суфикс.
Систематизација
претходно обрађених
садржаја из фонетике,
морфологије и синтаксе.
Фонетика: подела
гласова и гласовне
промене. Морфологија:
врсте и подврсте речи и
њихове категорије.
Синтакса: реченични
чланови (састав и
функција); независне и
зависне реченице;
слагање реченичних
чланова.
ПРАВОПИС:
Писање имена из
страних језика са
акцентом на њихову
промену. Спојено и
одвојено писање речи
(сложенице,
полусложенице,
синтагме). Генитивни
знак. Црта и цртица;
други интерпункцијски
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и правописни знаци.
ОРТОЕПИЈА:
Краткоузлазни и
краткосилазни акценат;
правила о распореду
акцената и
неакцентованих дужина
(основни појмови).
Наставна тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Ученик треба да:
Књижевни и остали
– уочи разлику
типови текстова у
између научног,
функцији
административног и
унапређивања
разговорног
језичке културе.
функционалног
Текстови писани
стила;
различитим
– пише и говори
функционалним
поштујући
стиловима:
карактеристике
публицистички стил
различитих
(репортажа,
функционалних
интервју);
стилова;
административни
– уочи разлику
стил (молба, жалба,
између речи и
уплатница, обрасци,
лексеме;
радна биографија;
– препозна метафору
бирократски језик);
и метонимију као
научни стил

25

фронтални
• текстуална
• индивидуални • дијалошка
•
• рад у пару
• монолошка
• групни
• метода
стварања
проблемске
ситуације
• истраживачка
• демонстративна
• објашњавање
• читање
• писање
•

• слушање
• препознавање
● примена
стеченог знања
● читање и
препричавање
● уочавање
језичких појава
●усмена и
писмена
комуникација
●учествовање у
разговору
•
• израда задатака
на тему
• реферисање
• стваралачка
примена
•
• креирање

Читанка,
Граматика,
Радна свеска,
приручници за
ученике,
енциклопедије,
стручни
часописи,
наставни
Школска
листићи,
2021/22
панои
Звучна
читанка, ТВ,
шеме ,
тематски
панои, слике,
рачунар,
видео-бим
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лексичке механизме
и разуме значење
вишезначних речи
карактеристичних за
свакодневну
комуникацију;
– разуме значење
застарелих речи и
неологизама;
– користи речник,
енциклопедију и
лексикон;
– уочи манипулацију
у пропагандним
текстовима;
– напише приказ,
расправу и краћи
есеј;
– разликује делове
текста и књиге
– укључујући индекс,
појмовник,
библиографију
– и уме да их
користи;
– повезује информације
и идеје изнесене у
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(примери из
текстова у
уџбеницима других
наставних предмета;
употреба термина).
Лексикологија: –
једнозначност и
вишезначност речи;
– лексичка метафора
и лексичка
метонимија као
механизми
остваривања
вишезначности; –
синонимија,
антонимија и
хомонимија; –
застареле речи; нове
речи – неологизми; –
речник, лексикон,
енциклопедија.
Пропагандни
текстови (рекламе и
слично). Расправа и
есеј на задату тему.
Приказ (књиге,
филма, позоришне
представе и сл.).

• закључивање
• самопроцена

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
тексту, уочава јасно
исказане односе и
изводи закључак
заснован на тексту.
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Говорне вежбе:
интерпретативноуметничке
(изражајно читање,
рецитовање);
анализа снимљеног
разговора; интервју;
расправа
(дискусија);
презентовање
чињеница и
коментара.
Правописне вежбе:
диктат, уочавање и
објашњавање
правописних
грешака у тексту;
писање имена из
страних језика;
писање
позајмљеница
(информатички
термини, мејл и сл.);
писање сложеница,
полусложеница и
синтагми; писање
црте и цртице;
запета у
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независносложеним
реченицама. Језичке
вежбе: уочавање и
исправљање грешака
у неправилно
маркираном тексту;
попуњавање текста
са празнинама;
тражење грешака у
тексту и
исправљање.
Лексичкосемантичке вежбе:
допуњавање
реченица
хомонимима
(хомоними и
акценти);
проналажење
одговарајућег
синонима;
антонимски ланац;
одређивање значења
метафоре и
метонимије у тексту;
тумачење застарелих
речи и неологизама;
дефинисање
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лексема. Писмене
вежбе и домаћи
задаци и њихова
анализа на часу.
Четири школска
писмена задатка – по
два у сваком
полугодишту
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
- циљ учења је усвајање знања, али и развијање интелектуалних, социјалних и других потенцијала ученика,
- на часу је доминантна активност ученика – учење,
- улога наставника је да организује, усмерава и води активности учења ученика.
- прилагођавање наставе индивидуалним потребама ученика,
- подстицање креативности ученика,
- креирање активности у дигиталном окружењу које подстичу ученике на рад и учење,
- подстицање сарадње међу ученицима,
- у међупредметним пројектима,
- повећање нивоа ученичких постигнућа.
‒ очекивани резултати процеса учења; јасни и прецизни искази о томе шта ученик треба да зна, уради и вредносно процени по завршетку
процеса учења.
Процес учења је усмерен на одабир стратегија учења и бригу о процесу кроз који пролази ученик током учења како би се остварили
исходи, развиле компетенције и достигли стандарди.
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА

БРОЈ ЧАСОВА
ЦИЉ

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

ПО
ТЕМИ

ОБРАДА

ОСТАЛИ

Обнавање градива, иницијални тест, анализа

4

-

4

1. Сличност (16; 6 + 10)

16

6

10

2. Тачка, права и раван (12; 6 + 6)

12

6

6

3. Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом (18; 6 + 12)

18

6

12

4. Призма (14; 6 + 8)

14

6

8

5. Пирамида (16; 6 + 10)

16

6

10

6. Линеарна функција (12; 5 + 7)

12

5

7

7. Системи линеарних једначина с две непознате (15; 6 + 9)

15

6

9

8. Ваљак, купа и лопта (16; 6 + 10)

16

6

10

Пројектни задатак (5)

5

-

5

Писмени задаци

8

-

8

136

47

89
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САДРЖАЈИ

ИСХОДИ

ОБЛИЦИ РАДА

МЕТОДЕ

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

Наставна област: Сличност
•
•
•
•

Пропорционалне
величине.
Талесова теорема.
Сличност троуглова.
Примене сличности

Ученик ће бити у стању да:

•

•

•
•
•

•

примени Талесову
теорему у геометријским
задацима и реалном
контексту;
примени сличност
троуглова у
геометријским задацима
и реалном контексту;

Индивидуализ
овани
Фронтални
Групни
Индивидуални

•
•
•
•
•

Метода разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна
Метода практичног
рада
Истраживачка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

•
•
•
•
•
•
•

•

Рачунари
Пројектор
Интерактив
на табла
Мултимеди
јални
садржаји
Интернет
конекција
Уџбеник
Материјали
за
практичан
рад
Лењир

IX-VI

Наставна област: Тачка, права и раван
•
•
•
•
•
•
•

Однос тачке и праве,
тачке и равни.
Односи правих;
мимоилазне праве.
Односи праве и равни,
нормала на раван,
растојање тачке од равни.
Односи две равни.
Ортогонална пројекција
на раван (тачке, дужи и
праве).
Угао између праве и
равни.
Полиедар.
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Ученик ће бити у стању да:

•

•

•
•
•

•

•

анализира односе тачака,
правих и равни у
простору и запише те
односе математичким
писмом;
представља цртежом
односе геометријских
објеката у равни и
простору и користи их
приликом решавања
задатака;
уочи правоугли троугао у
простору и примени
Питагорину теорему у

Индивидуализ
овани
Фронтални
Групни
Индивидуални

•
•
•
•
•

Метода разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна
Метода практичног
рада
Истраживачка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

•
•
•
•
•
•
•

•

Рачунари
Пројектор
Интерактив
на табла
Мултимеди
јални
садржаји
Интернет
конекција
Уџбеник
Материјали
за
практичан
рад
Лењир

IX-VI
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геометријским задацима
и реалном контексту;

Наставна област: Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом
•
•
•
•
•

Линеарна једначина.
Решавање линеарних
једначина с једном
непознатом.
Линеарна неједначина.
Решавање линеарних
неједначина с једном
непознатом.
Примена у реалним
ситуацијама.

Ученик ће бити у стању да:

•

•

•
•
•

•

реши линеарну једначину
или неједначину ;
реши реалне проблеме
користећи линеарну
једначину или
неједначину;

Индивидуализ
овани
Фронтални
Групни
Индивидуални

•
•
•
•
•

Метода разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна
Метода практичног
рада
Истраживачка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

•
•
•
•
•
•
•

•

Рачунари
Пројектор
Интерактив
на табла
Мултимеди
јални
садржаји
Интернет
конекција
Уџбеник
Материјали
за
практичан
рад
Лењир

IX-VI

Наставна област: Призма
•
•
•
•

Призма: појам, врсте,
елементи.
Мрежа праве призме.
Површина праве призме.
Запремина праве призме.

Ученик ће бити у стању да:

•

•

•
•
•

•

израчуна површину и
запремину праве призме;
примени обрасце за
површину и запремину
призме у реалним
ситуацијама;

Индивидуализ
овани
Фронтални
Групни
Индивидуални

•
•
•
•
•

Метода разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна
Метода практичног
рада
Истраживачка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

•
•
•
•
•
•
•

•
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Рачунари
Пројектор
Интерактив
на табла
Мултимеди
јални
садржаји
Интернет
конекција
Уџбеник
Материјали
за
практичан
рад
Лењир

IX-VI
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Наставна област: Пирамида
•
•
•
•

Пирамида; појам, врсте,
елементи.
Мрежа пирамиде.
Површина пирамиде.
Запремина пирамиде.

Ученик ће бити у стању да:

•

- израчуна површину и
запремину праве
четворостране пирамиде
(основа правоугаоник),
правилне тростране и
шестостране пирамиде;

•
•
•

Индивидуализ
овани
Фронтални
Групни
Индивидуални

•
•
•
•
•

Метода разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна
Метода практичног
рада
Истраживачка

- примени обрасце за
површину и запремину
пирамиде у реалним
ситуацијама;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

•
•
•
•
•
•
•

•

Рачунари
Пројектор
Интерактив
на табла
Мултимеди
јални
садржаји
Интернет
конекција
Уџбеник
Материјали
за
практичан
рад
Лењир

IX-VI

Рачунари
Пројектор
Интерактив
на табла
Мултимеди
јални
садржаји
Интернет
конекција
Уџбеник
Материјали
за
практичан
рад
Лењир

IX-VI

Наставна област: Линеарна функција
•
•
•
•

Линеарна функција (y =
kx + n).
График линеарне
функције; нула и знак
функције, монотоност.
Имплицитни облик
задавања линеарне
функције.
Цртање и читање графика
линеарних функција.

Ученик ће бити у стању да:

•

•

•
•
•

нацрта и анализира
график линеарне
функције;

Индивидуализ
овани
Фронтални
Групни
Индивидуални

•
•
•
•
•

Метода разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна
Метода практичног
рада
Истраживачка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

•
•
•
•
•
•
•

•

Наставна област: Системи линеарних једначина с две непознате
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•
•
•

•

Појам линеарне
једначине с две
непознате.
Појам система од две
линеарне једначине с две
непознате.
Решавање система
методом замене и
методом супротних
коефицијената; графичка
интерпретација система.
Примена у реалним
ситуацијама.

Ученик ће бити у стању да:

•

•

•
•
•

•

реши систем линеарних
једначина са две
непознате;
реши реалне проблеме
користећи систем
линеарних једначина са
две непознате;

Индивидуализ
овани
Фронтални
Групни
Индивидуални

•
•
•
•
•

Метода разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна
Метода практичног
рада
Истраживачка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

•
•
•
•
•
•
•

•

Рачунари
Пројектор
Интерактив
на табла
Мултимеди
јални
садржаји
Интернет
конекција
Уџбеник
Материјали
за
практичан
рад
Лењир

IX-VI

Рачунари
Пројектор
Интерактив
на табла
Мултимеди
јални
садржаји
Интернет
конекција
Уџбеник
Материјали
за
практичан
рад
Лењир

IX-VI

Наставна област: Ваљак, купа и лопта
•
•
•
•
•
•
•
•

Ваљак и његови
елементи.
Мрежа ваљка. Површина
и запремина правог
ваљка.
Купа и њени елементи.
Мрежа купе.
Површина и запремина
праве купе.
Појам лопте и сфере.
Пресеци лопте (сфере) и
равни.
Површина и запремина
лопте

Ученик ће бити у стању да:

•

•

•
•
•

•

израчуна површину и
запремину ваљка, купе и
лопте;
примени обрасце за
површину и запремину
ваљка, купе и лопте у
реалним ситуацијама;

Индивидуализ
овани
Фронтални
Групни
Индивидуални

•
•
•
•
•

Метода разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна
Метода практичног
рада
Истраживачка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

•
•
•
•
•
•
•

•
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
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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

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.
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1. Живот у иностранству; спорт
2. Вербална и невербална комуникација,
конвенције понашања и опхођења
3. Професионални живот (изабрана –
будућа струка), планови везани за
будуће занимање
4. Уметност (визуелна уметност); наука
и истаживање
5. Медији, масмедији, интернет и
друштвене мреже
6. Путовања
7. Етички принципи (ставови,
стереотипи, предрасуде, толеранција и
емпатија, брига о другоме)

УКУПНО

2
11
11
12
10
12
10
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ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ РАДА

Наставна тема: 1. Живот у иностранству; спорт
По завршетку теме
Фронтални,
Изрази и речи који се
ученици ће бити у
индивидуални,
односе на тему; језичке
стању да:
структуре за изражавање у пару, групни.
- разумеју
сталних и тренутних
једноставније
радњи – Mr Simons
текстове у којима се usually teaches us at this
описују радње и
time, but he isn’t teaching
ситуације у
the lesson today. Marie
садашњости;
lives in Paris, in France,
- размене
but she’s staying with me
појединачне
in London for two weeks.
информације и/или
Ella and I are waiting for a
неколико
bus. At home I usually
информација у низу
take a tram to school.
које се односе на
(Present Simple and
радње у садашњости; Present Continuous
- разумеју
Tense), текстове и
једноставније
дијалоге који се односе
текстове који се
на тему и интеркултурне
односе на опис
садржаје (слушају,
радњи, стања и
читају, говоре и пишу).
збивања;
- опишу и упореде
радње, стања и
збивања користећи
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МЕТОДЕ

Аудиовизуелна,
вербална,
демонстративна,
текстуална,
илустративна,
дијалошка,
хеуристичка,
симулација

АКТИВНОСТИ

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;
глуме,
симулирају,
раде пројекте.
Наставник
мотивише
ученике за
рад; подстиче
сарадњу и

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

Лаптоп;
уџбенички
комплет; ЦД
плејер;
пројектор;
постери;
флеш
картице;
паметна
табла;

септем
бар
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једноставнија језичка
средства;
- опишу радње
користећи неколико
везаних исказа;
- разумеју
једноставније исказе
којима се тражи
мишљење и реагују
на њих;
- изражавају
мишљење,
слагање/неслагање и
дају кратко
образложење;
- изражавају
допадање и
недопадање.
Наставна тема: 2. Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења
- препознају и
Фронтални;
Аудиовизуелна,
Изразе и речи који се
именују појмове који односе на тему; језичке
индивидуални; вербална,
се односе на тему;
групни;
демонстративна,
структуре – They went
- разумеју
тимски;
текстуална,
about 10 minutes ago. I
једноставније
комбиновани;
илустративна,
knocked it with my hand
текстове у којима се while I was dancing.
рад у пару
дијалошка,
описују догађаји,
хеуристичка,
While we were driving
способности и
симулација.
down the motorway, your
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самосталност
у раду, креативно /
критичко
мишљење;
пружа
подршку;
прати и
евидентира
рад и
напредовање
ученика.

Ученици
активно
учествују у
наставном
процесу;
самостално
закључују
значења израза

Лаптоп;
уџбенички
комплет; ЦД
плејер;
пројектор;
постери;
флеш
картице;

Септе
мбар октоба
р
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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
прошлости;
- у неколико везаних
исказа саопште
информације о себи
и другима;
- разумеју
једноставније исказе
којима се тражи
мишљење и реагује
на њих;
- изражавају
мишљење,
слагање/неслагање и
даје кратко
образложење.
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mum suddenly
remembered the wedding
present. I left it in the
kithcen. (контрастирање
употребе и значења
глаголских облика Past
Simple Tense, Past
Continuous Tense),
They've gone. I've never
had a party at my house.
I've broken this china dog.
(Present Perfect Tense за
изражавање искустава и
радњи у неодређеној
прошлости), It's a mobile
phone. What's wrong with
the mobile? (Articles),
текстове и дијалоге који
се односе на тему и
интеркултурне садржаје
(слушају, читају, говоре
и пишу).

и речи, као и
паметна
форму и
табла;
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.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
- разумеју развој
музике и краћи
историјски текст
Наставна тема: 3. Професионални живот (изабрана – будућа струка), планови везани за будуће занимање
- препознају и именују
Фронтални;
Аудиовизуелна,
Ученици
Изразе и речи који се
појмове који се односе
индивидуални; вербална,
активно
односе на тему; језичке
на тему;
групни;
демонстративна,
учествују у
структуре –
- разумеју једноставније I'll probably start an
тимски;
текстуална,
наставном
исказе који се односе на Internet company. There's комбиновани;
илустративна,
процесу;
одлуке, обећања,
рад у пару
дијалошка,
самостално
Ella getting off the bus.
планове, намере и
хеуристичка,
закључују
I'll wait for her. (Future
предвиђања и реагују на Simple Tense за
симулација.
значења израза
њих;
и речи, као и
изражавање одлука
- размене једноставније
форму и
донетих у тренутку
исказе у вези са
значења
говора, обећања и
обећањима, одлукама,
граматичких
предвођања на основу
плановима, намерама и
садржаја; раде
знања, искуства и
предвиђањима;
вежбе
веровања); I'm going to
- саопште шта они или
слушања,
train as a doctor and then
нека друга особа
читања, говора
I'm going to to work in a
планирају, намеравају,
и писања;
hospital in Africa.(Going
предвиђају;
симулирају,
to за изражавање
- изразе жеље,
раде пројекте.
планова и намера); Are
интересовања, потребе,
Наставник
you two doing anything
осете и осећања
мотивише
this evening? Ella's
једноставнијим језичким coming round to my
ученике за
средствима;
рад; подстиче
place. (Present
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Лаптоп;
уџбеничкико
мплет; ЦД
плејер;
пројектор;
постери;
флешкартице
;
паметнатабла
;

Октоб
ар новем
бар
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- разумју уобичајене
молбе и захтеве и
реагују на њих;
- упуте уобичајене
молбе и захтеве;
- изразе извењење;
- разумеју краћи
књижевни текст; разумеју разлику између
образовног система у
Америци и у Србији

Continuous Tense за
изражавање унапред
договорених/испланиран
их радњи); If you decide
to do something that you
or your parents can't
afford, it won't work.
(First Conditional за
изражавање реалних
условних реченица);
текстове и дијалоге који
се односе на тему и
интеркултурне садржаје
(слушају, читају, говоре
и пишу).

Наставна тема: 4. Уметност (визуелна уметност); наука и истаживање
Фронтални;
Аудиовизуелна,
- препознају и
Изразе и речи који се
индивидуални; вербална,
именују појмове који односе на тему; језичке
групни;
демонстративна,
се односе на тему;
структуре – I would feel
текстуална,
- разумеју
really weird. But I’d do it тимски;
комбиновани;
илустративна,
једноставније
in summer, so that it
рад у пару
дијалошка,
предлоге, савете и
wouldn’t be too cold.
хеуристичка,
позиве на заједничке (would за изражавање
симулација.
активности и
нереалних или
одговоре на њих;
замишљених ситуација);
- изразе жеље,
My parents would go mad
интересовања,
if I did anything like that.
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сарадњу и
самосталност
у раду,
креативно /
критичко
мишљење;
пружа
подршку;
прати и
евидентира
рад и
напредовање
ученика.

Ученици
активно
учествују у
наставном
процесу;
самостално
закључују
значења израза
и речи, као и
форму и
значења

Лаптоп;
уџбенички
комплет; ЦД
плејер;
пројектор;
постери;
флеш
картице;
паметна
табла;

Новем
бардецем
бар
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потребе, осете и
осећања
једноставнијим
језичким средствима;
- разумеју
једноставније изразе
којима се тражи
мишљење и реагују
на њих;
- дају савет;
- изводе закључке о
будућности;
- разумеју краћи
научни текст

If I had a tattoo, I’d have a
little butterfly..(Second
Conditional за
изражавање нереалних
или замишљених
ситуација у садашњости
или будућности); I cut
myself. You might hurt
yourself. (Reflexive
pronouns); You shouldn’t
lie in the sun too long.
You might get sunburnt.
(модални глаголи should
и might); текстове и
дијалоге који се односе
на тему и интеркултурне
садржаје (слушају,
читају, говоре и пишу).

Наставна тема: 5. Медији, масмедији, интернет и друштвене мреже
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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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- препознају и именују
појмове који се односе
на тему;
- размењују
једноставније
информације личне
природе;
- разумеју једноставније
текстове који се односе
на описивање особа,
појава, радњи;
- описују и упоређују
жива бића, појаве, радње
користећи једноставнија
језичка средства;
- разумеју уобичајене
молбе и захтеве и
реагују на њих;
- упуте уобичајене
молбе и захтеве;
- разумеју краћи текст са
темом друштвених
проблема и реагују на
њега
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Изразе и речи који се
односе на тему; језичке
структуре – Is it a
desktop, a laptop or a
tablet? Were you using the
Internet at 8 pm
yesterday? How often do
you use your computer?
(Question forms – начини
формирања питања);
Duties will include
sweeping the floors. Are
you interested in acting?
(Gerund за разговор о
активностима); Could
you switch on the TV,
please? Could you switch
the TV on, please?
(Phrasal verbs –
раздвајање фразалних
глагола), Could you fill in
the form, please? Would
you mind putting these
things in the dishwasher?
(изражавање молби,
захтева); текстове и
дијалоге који се односе
на тему и интеркултурне

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,
креативно /
критичко

Лаптоп;
уџбенички
комплет; ЦД
плејер;
пројектор;
постери;
флеш
картице;
паметна
табла;

Децем
бар –
јануар
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садржаје (слушају,
читају, говоре и пишу).

Наставна тема: 6. Путовања
- препознају и именују
Изразе и речи који се
појмове који се односе
односе на тему; језичке
на тему;
структуре – It's amazing
- разумеју једноставније how much food is needed
текстове који се односе
for just a few days, isn't
на описивање радњи,
it? These grapes were
стања и појава у
grown in Chile.
садашњости, прошлости Everything has been
и будућности;
ticked. The hotel must be
- опишу у неколико
rebuilt every year.
везаних исказа стања и
(Passive voice – different
појаве у садашњости,
tenses); I usually go to
прошлости и
school by bike..The train
будућности;
to Glasgow leaves from
- разумеју једноставније platform six. The train
текстове који се односе
gets to Manchester at
на описивање места;
5.30. (Prepositions);
- описују и упоређују
текстове и дијалоге који
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мишљење;
пружа
подршку;
прати и
евидентира
рад и
напредовање
ученика.
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,

Лаптоп;
уџбенички
комплет; ЦД
плејер;
пројектор;
постери;
флеш
картице;
паметна
табла;

Јануар
–
фебруа
рмарт
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места користећи
једноставнија језичка
средства;
- разумеју и следе
једнставнија упутства у
вези са уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота;
- пружају једнставнија
упутства у вези са
уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота;
- разумеју једноставније
исказе који се односе на
цене;
- размењују
информације у вези са
ценама;
- разумеју језичке
специфичности и валуте
циљних култура

се односе на тему и
интеркултурне садржаје
(слушају, читају, говоре
и пишу).

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.

Наставна тема: 7. Етички принципи (ставови, стереотипи, предрасуде, толеранција и емпатија, брига о другоме)
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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 једноставније
предлоге, савете и
позиве на заједничке
активности;
- затраже и пруже
додатне информације у
вези са предлозима,
саветима и позивима на
заједничке активности;
- разумеју уобичајене
молбе и захтеве и
реагују на њих;
- упуте уобичајене
молбе и захтеве;
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Изразе и речи који се
односе на тему; језичке
структуре – The manager
says that he doesn't sell
things which exploit
children in his shop. I said
that it was terrible and that
I would help you.
(Reported speech (with
and without backshift));
They said that they would
arrest her. Rosa told them
that she wouldn't give up
her seat. (Say/Tell
разлика); He wants to
know what time the film
starts. She wants to know
whether Mr Wade gave
any homework today.
(Indirect questions);
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,
креативно /
критичко

Лаптоп;
уџбенички
комплет; ЦД
плејер;
пројектор;
постери;
флеш
картице;
паметна
табла;

Април
-мај јун
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- разумеју особености
образовног система и
политичког живота
циљаних култура.

мишљење;
пружа
подршку;
прати и
евидентира
рад и
напредовање
ученика.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују нато 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 узорни је 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 аудиоматеријал) 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
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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;
– 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

•

Наставе и учења Ликоовне културе
је да се ученик, развијајући
стваралачко мишљење и естетичке
критеријуме кроз практичан рад
оспособљава за комуникацију и да
изграђује позитиван однос према
култури и уметничком наслеђу свог
и других народа
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Композиција

19

Наслеђе

8

УКУПНО

34
Комуникација

7
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ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ РАДА

МЕТОДЕ

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

Наставна тема:

Композиција
уочава и формулише
ликовни проблем;
• активно посматра,
опажа и уочава предмете,
бића и појаве и њихове
односе;
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•

Примена
принципа
компоновања.
Простор и
пропорције
(ергономија,
перспектива).

•
•

ФР ГР
РП

ИР

•
•

ДМ ИД
П Р ; Ц-

•

Пожељно је
да на почетку
године
наставник
укаже на то
где се знања
о елементима
и
принципима
компоновања
примењују.
Ова знања су
неопходна
ученицима
који уписују
уметничке
школе и
одређене
профиле у
стручним
школама
(техничар за
обликовање
графичких
производа,
фотограф,
типограф,
архитектонск

•

Визуелна,а
удитивна,
аудиовизуелна,
текстуална

2021
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и техничар,
техничар за
пејзажну
архитектуру,
техничар за
обликовање
намештаја и
ентеријера,
цвећар,
златар,
електротехни
чар
мултимедија,
дизајнер
одеће,
дизајнер
текстила,
дизајнер
производа од
коже,
техничар–
моделар
коже,
декоратер
зидних
површина,
аранжер у
трговини,
посластичар,
мушки
фризер,
женски
фризер,
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сценски
маскер и
власуљар...).
Сви ученици
могу да
примене
принципе
компоновања
приликом
креирања
презентација,
фотографија,
видео
записа...,
реализовања
ликовних
пројеката,
уређења
животног и
радног
простора,
смишљања
одевне
комбинације..
. На
очигледним
примерима из
свакодневног
живота и
уметности
потребно је
објаснити
принципе:
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ритам,
контраст,
доминанту,
градацију,
равнотежу,
јединство и
хармонију.
Начин
остваривања
бира
наставник.
Могуће је
кратко
објаснити све
принципе на
једном часу
(уз
презентацију)
, па у току
године
постепено,
кроз разговор
и разноврсне
проблемске
задатке,
омогућити
услове да
ученици
развијају
знања у
складу са
својим
потребама,
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интересовањ
има и
способности
ма. Могуће је
и разматрати
у току године
један по
један
принцип
(почев од
оних који су
ученицима
непознати),
па на крају
школске
године
сумирати
научено.
Заинтересова
ним и
напредним
ученицима се
може указати
на то да,
осим
наведених,
постоје и
други
принципи. На
пример, у
фотографији
је важан
принцип
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трећина (rule
of thirds), у
графичком
дизајну
принцип беле
позадине
(white
space)...
Ученицима
који желе да
науче више
потребно је
дати
смернице за
истраживање
на интернету
(адресе или
кључне речи)
и договорити
са сваким
учеником
пројектни
задатак који
ће радити
самостално,
код куће.
Када је реч о
простору и
пропорцијама
, најважније
је прво
указати на
значај
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ергономије за
здравље
ученика.
Пример је
дизајн радног
стола и
столице, који
треба да
омогући
правилно
држање тела
приликом
учења и рада
на рачунару.
Затим се
може
разговарати о
дизајну
ентеријера и
индустријско
м дизајну (на
пример, о
дизајну
аутомобила),
о
архитектури,
скулптури у
пленеру,
приказивању
простора на
дводимензио
налној
подлози и
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перспективи..
.
Заинтересова
ним
ученицима се
може указати
на златни
пресек. Да би
се обезбедила
мотивација и
развијала
компетенција
за учење,
неопходно је
објаснити
зашто и како
се уче
одабрани
садржаји. На
пример, ако
наставник
тражи од
ученика да
нацртају
простор и
објекте у
перспективи,
потребно је
да укаже на
то да
ученици на
тај начин
развијају
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визуелно
опажање и
памћење, што
им је
неопходно у
бројним
животним
ситуацијама
(за
процењивање
ситуација,
доношење
одлука,
решавање
проблема...).
Аналитичко
посматрање
природе,
окружења и
уметничких
дела није
довољно,
визуелно
опажање и
памћење се
неће довољно
развијати без
практичног
рада
(ликовни
задаци су
уједно и
начин да
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ученик
провери у
којој мери је
развио
визуелно
опажање и
памћење).
Може се
разговарати и
о томе како
данас
доживљавамо
приказивање
тродимензио
налног
простора на
дводимензио
налној
подлози.
Обрнута,
вертикална и
семантичка
перспектива
могу
деловати
незанимљиво
или збунити
савременог
посматрача.
С друге
стране,
полиперспект
ива може
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бити
занимљива
савременом
посматрачу
иако, такође,
не приказује
објекте онако
како их
видимо у
стварности.
Као пример
приказивања
простора
наставник
може да
покаже и 3Д
мурале
(оптичке
илузије), који
могу у
потпуности
да промене
амбијент
мањих и
слабо
осветљених
просторија
или да
значајно
измене
изглед ста
рих фасада
(примери се
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могу наћи на
адреси:
https://artofjoh
npugh. com).
Када је реч о
пропорцијама
главе и тела,
може се
указати на
примену
знања
приликом
шминкања и
смишљања
одевне
комбинације,
на различите
облике лица
и пропорције,
на то како се
бојом,
линијама и
валером неки
делови лица
могу
визуелно
смањити или
истаћи. Боје
и кројеви
одеће могу
утицати на то
да неки
делови тела
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визуелно
делују шире
или уже,
краће или
дуже...
Такође,
простор
(димензије,
дизајн
ентеријера и
осветљење)
утиче на
општи
утисак. Може
се
разговарати и
о опажању
боја у
зависности
од врсте
осветљења
(бела
светлост у
распону од
2700 до 6500
Келвина), јер
за ученике
није важно да
приликом
бирања
сијалица за
стан, собу,
радни
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простор...
мисле само о
потрошњи
енергије и
јачини
светла, већ и
о боји светла,
а која утиче
на
расположење
, учење,
доношење
одлука... Као
пример може
послужити
боја светла
која се
користи у
маркетима да
би храна
деловала
свеже. Затим,
ако је ученик
изложио на
зиду свој
ликовни рад,
постер или
репродукцију
уметничког
дела, та слика
ће другачије
изгледати у
зависности
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од избора
сијалице (као
и сви други
објекти у
просторији)...
Ученици се
додатно могу
мотивисати
задацима
који су њима
занимљиви, а
развијају
стваралачко
мишљење:
трансформац
ија облика (у
апликативно
м програму:
morphing),
превођење
информација
из једне
форме у
другу (на
пример,
превођење
музичке
композиције
у ликовну),
повезивање
реалних
облика и
нереалних
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односа,
креирање
илузија... Да
би се
утврдило које
активности
мотивишу
ученике
неопходно је
континуиран
о испитивање
праксе, јер
оно што
мотивише
једну
генерацију/од
ељење/учени
ка не
мотивиш

Наставна тема:

Наслеђе
исказује своје мишљење
о томе како је развој
цивилизације утицао на
развој уметности;
• разговара о
одабраним идејама,
темама или мотивима у
уметничким
остварењима различитих
култура и епоха;
• комуницира и
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•
Културна баштина
(значај, заштита и
•
промоција наслеђа).
Најзначајнија уметничка
остварења и уметници,
локалитети и споменици
на територији Србије и у
свету

ФР ГР
ИР
РП

•
•

ДМ ИД
П Р ; Ц-

•

Циљ учења
ове теме је
развијање
позитивног
става према
светској и
националној
културној
баштини. Као
полазна
основа треба

•
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спонтано изражава своје
ставове, мисли и
осећања;
• сарађује у тиму и
показује кооперативност
у раду;
• показује иницијативу
и самосталност у раду;
• именује и описује
појмове и њихово
значење у оквиру
теме/лекције;
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да послужи
неки
феномен,
актуелна
тема или
догађај. На
пример,
катедралу
Нотр Дам у
Паризу је у
великој мери
оштетио
пожар у
априлу 2019.
године. Ова
несрећа није
потресла
само
француски
народ већ и
велики број
људи широм
света, што је
повод за
разматрање
више важних
тема. Једна
од значајних
тема је
промоција
наслеђа.
Катедрала
Нотр Дам је у
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својој дугој
историји
више пута
била потпуно
запуштена
(нарочито у
16. веку).
Током
Француске
револуције је
демолирана,
јер је народ
није
доживљавао
као вредно
наслеђе, већ
као симбол
богатства и
моћи високог
свештенства.
Захваљујући
роману
Богородичин
а црква у
Паризу (код
нас: Звонар
Богородичне
цркве)
Виктора
Игоа, који је
постао
популаран
одмах по
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објављивању,
катедрала је
обновљена.
Пишчева
намера је
била да
скрене
пажњу
француској
јавности на
значај
националног
наслеђа,
међутим,
роман је
доживео
светску
славу, као и
катедрала. По
роману су
нацртане
бројне
илустрације и
стрипови,
снимљени
филмови,
серије и
анимирани
филмови,
креиране
позоришне
представе,
мјузикли... У
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игрици
Assassin’s
Creed Unity
из 2014.
године
катедрала је
верно
приказана до
детаља.
Унеско је
уврстио
катедралу на
листу светске
културне
баштине и
она је и
званично
призната као
наслеђе
значајно за
човечанство.
Ученици
треба да знају
да је веома
тешко
прикупити
новац за
заштиту и
обнову
наслеђа.
Катедрала је
и у 21. веку
пропадала
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упркос својој
слави и
годишњој
посети од
преко 13
милиона
људи из
целог света.
Највише
новца за
обнову је
уложено онда
када је
велики број
људи осетио
снажну
емотивну
повезаност са
катедралом
(непосредно
по
објављивању
Игоовог
романа и
непосредно
после
пожара)...
Ученици
могу да
истраже који
споменици
културе у
нашој земљи
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се налазе на
листи светске
културне
баштине, а
који не (иако
су изузетно
значајни), као
и да заједно
размотре шта
за њих значе
споменици
културе у
нашој земљи,
како би као
појединци и
као заједница
могли да
допринесу
промоцији
наслеђа. На
пример,
изузетно
значајан
праисторијск
и локалитет
Винча (Бело
брдо) је
озбиљно
угрожен
подземним
водама, али
није добио
међународну
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помоћ за
заштиту,
нити је
прикупљено
довољно
средстава да
се до краја
истражи и
уреди за
посетиоце.
Катедрала
Нотр Дам
може да буде
основ за
разматрање
још једне
важне теме,
начина на
који се
наслеђе
штити и
обнавља.
Иако се у
јавности
говори о
рестаурацији
катедрале,
она је током
векова само
делимично
рестаурирана
, а делимично
је обнављана
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тако што су
јој додавани
модерни
елементи, па
је Виктор
Иго
катедралу
описао као
химеру.
После
пожара,
француска
влада је
расписала
конкурс за
идејно
решење
катедрале,
што је
подстакло
још бурних
реакција
јавности.
Јавност је
подељена на
оне који желе
да се верно
реконструиш
е последњи
изглед
катедрале и
на оне који
сматрају да је
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боље
катедрали
дати
савременији
изглед (јер је
катедрала на
тај начин
била и
грађена и
обнављана
током
векова). Као
супротност
катедрали
може се
навести
пример
обновљене
средњовеков
не тврђаве
Голубац или
манастирског
комплекса
Манaсија,
којима нису
додавани
модерни
архитектонск
и украси.
Ученици
могу да
дискутују о
томе да ли би
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се вредност
културног
споменика
умањила
уколико би се
приликом
обнове
изменио
његов
првобитни
изглед, као и
о јединству
стила, могу
да ураде
идејна
решења за
уређење
простора око
неког
значајног
споменика
или места
културе у
нашој
земљи...
Такође,
потребно је
поменути 3Д
скенирање и
штампање,
технологију
која у великој
мери може да

75

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
помогне
приликом
истраживања
и обнове
културног
наслеђа. Када
се планира
учење о
уметницима
и њиховим
делима,
важно је
смислено
одредити
циљ учења
одабраног
садржаја. На
пример, није
смислено да
ученици уче
о
импресиониз
му зато да би
упамтили
податке (када
је правац
настао, шта је
био повод за
настанак
правца, ко су
представници
, која су
њихова
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најзначајнија
дела), јер ти
подаци за
ученике
немају
значаја,
неприменљив
и су и
ученици их
брзо
заборављају.
Уместо тога,
може се
говорити о
томе шта је
креативност,
а шта
иновативност
, колико је за
ученике
значајно да
развијају
стваралачко
мишљење
(које им је
неопходно у
бројним
животним
ситуацијама),
као и о томе
да
иновативне
идеје и
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остварења
понекад неће
одмах бити
прихваћени.
Као пример
се може
навести
прича о
непријатељск
ој реакцији
критичара,
неких колега
и публике
када су први
пут видели
радове
импресионис
та и о
увредама
упућених
уметницима.
Ученицима
се могу
показати
најпознатија
дела
импресионис
та и
поставити
питање да ли
та дела у
њима
изазивају
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презир, бес,
мржњу... и
зашто (да или
не), као и шта
мисле, зашто
је јавност у
19. веку тако
негативно
реаговала на
иновације.
Ученици
могу да
упореде једно
дело
уметника
који је био
цењен у то
време (на
пример,
Енгр) и дела
импресионис
та, да
покушају
сами да
открију шта
је тачно
скандализова
ло публику.
Затим се
може нешто
рећи о
Салону, о
томе како је
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отварање
изложбе био
значајан
друштвени
догађај који
је окупљао
виђене људе
и обичне
грађане, о
стандардима
које је
поставила
државна
Школа лепих
уметности
(École des
Beaux-Arts) и
очекивањима
публике тог
времена.
Може се
разговарати и
о томе на
који начин
ученици
прихватају
оштру
критику или
увреде, а на
који начин су
реаговали
уметници
који су
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касније
постали
славни, као и
како би
могли
пристојно да
кажу да им се
неко дело не
свиђа.
Такође, може
се
разговарати и
о томе зашто
и данас неки
људи мрзе,
на пример,
Реноара и
објављују на
интернету
чланке
против
његових
дела... На
исти начин се
може
приступити и
свим другим
садржајима
које
наставник
одабере. На
пример, ако
је фокус на
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томе како
ученици могу
да пронађу
подстицај за
стварање, као
пример се
могу
показати дела
настала под
утицајем
афричке
уметности...
Потребно је
разговарати и
о томе шта за
ученике
значи
оригиналност
, колико је
оригиналност
важна, у којој
мери можемо
да будемо
оригинални,
у којим
случајевима
је
оригиналност
позитивно
прихваћена, а
у којим не.
Такође, шта
је у

82

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
уметности
омаж, а шта
плагијат...
Свака
одабрана
тема за
разговор
може да буде
и повод за
истраживање
и стварање.
Наставник
треба
повремено да
прати како се
развијају
нове
образовне
технологије.
На пример,
америчка
компанија
Triseum
развија
образовне
игрице
помоћу којих
ученици и
студенти
могу да уче о
уметницима
и
уметничким
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делима
истовремено
развијајући
компетенције
(називи
првих игрица
су: ARTé:
Mecenas,
ARTé:
Lumiere,
ARTé:
Hemut).

Наставна тема:

Комуникација
развија стратегије
проналажења разних
одговора и начина за
решавање проблема;
•
креира, самостално
или у тиму, презентације о
одабраним темама;
•
производи
разноврсне, маштовите и
оригиналне идеје;
•
уважава себе и друге
када снима, обрађује и дели
дигиталне фотографије;
•

показује радозналост
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•

Декодирање слике
(теме, мотиви,
поруке, метафора,
алегорија,
пиктограми...).
Пројекти (цртеж,
слика, скулптура,
дигитална
фотографија, филм,
анимација, игрице,
стрип, графити,
мурали, инсталације,
шминка и боди арт,
одевне комбинације
и детаљи...

•
•

ФР ГР
РП

ИР

•
•

ДМ ИД
П Р ; Ц-

• Декодирање
слике се односи
на тумачење
слике у најширем
значењу (теме и
мотиви у
уметничким
делима,
пропагандне пору
ке, пиктограми,
симболика
боје...). Ови
садржаји се
повезују са
одговарајућим
садржајима
других тема.
Према процени

•
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и склоност ка постављању
питања, критикује, дискутује
и изражава своје ставове у
односу на тему/ликовни
проблем;
•
процењује и
аргументује сопствене и
ставове и поступке других;
•
представља и
процењује усмено своје и
радове других, кратко,
аргументовано и
афирмативно
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наставника,
могуће планирати
и тумачење
сложенијих
знака,
истраживање
порекла, значења
и развоја
познатих
логотипа
(Gamecube,
Toblerone,
Amazon, Pepsi...)
или знака који су
ученицима мање
познати (амблеми
војске РС,
илирски
грбовници,
одликовања...).
Наставник може
да понуди
ученицима да
одаберу знаке о
којима ће се
разговарати на
часу (и који ће
послужити као
подстицај за
креирање
оригиналног
знака) или да сам
направи избор, а
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у складу са
знањима која су
ученици стекли
до осмог разреда.
Остали
предложени
садржаји се
односе на
предлоге
пројеката.
Ученицима је
потребно
понудити
мотивационе
садржаје и
могућност да
одаберу пројекте
који их занимају.
Пројекти могу да
се планирају и
остварују на
различите
начине. Један од
могућих начина
је да ученици
самостално, у
паровима или
тимовима одрже
час својим
вршњацима.
Наставник треба
да постави захтев
да тај час буде
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занимљив, да
„наставник“
заинтересује
вршњаке за тему,
да припреми
кратку
презентацију и
питања која
подстичу на
размишљање и
разговор, на даље
истраживање...
Налози за
ученике не треба
да буду
презахтевни, али
не треба ни да се
сведу на забаву.
На пример, један
тимски пројекат
може да обухвати
истраживање
европске моде у
периоду од
почетка
двадесетог века
до Првог светског
рата и нацрт
свечане одеће
(превођење неких
карактеристични
х елемената у
савремену одећу).

87

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
Истовремено, од
ученика се може
тражити да
креирају кратку
презентацију о
духу тог времена
(начину живота,
архитектури,
намештају,
познатим
уметницима и
уметничким
делима...). Други
тимови могу да
раде исти
пројекат, али да
истражују неко
друго време или
да истражују
другу тему и
реализују
другачији рад (на
пример, прилог за
школски
часопис). Ако
ученици желе да
сазнају више о
стрипу, као
мотивациони
садржај може се
понудити прича о
популарности
стрипа данас,
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филмовима
снимљеним
према
стриповима, о
основним
карактеристикама
америчке,
јапанске и
францускобелгијске школе,
о српском стрипу,
апликативним
програмима за
цртање
стрипова...
Ученици могу да
осмисле
карактер/каракте
ре и да нацртају
траку или таблу
стрипа (за стрип
у наставцима).
Уколико их
занимају графити
и мурали, може
се указати на
интернет
страницу Google
Street Art project,
где се могу
видети
највреднији
графити и мурали
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широм света, на
бесплатне
апликативне
програме за
креирање
графита, а
ученици могу
индивидуално
или тимски да
планирају
пројекте (да
фотографишу зид
у свом месту, да
креирају
неколико скица
за графит/мурал,
да одабрану
скицу пренесу на
већи формат
натрон папира...).
Такође, одељење
може да се
договори да сви
заједно раде на
једном пројекту.
На пример, да
сниме
документарни
филм о свом
школском животу
у последњем
разреду основне
школе. Затим,
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један део
школског
простора може у
потпуности да
промени изглед
за потребе
школских
прослава помоћу
интерактивних
инсталација
(наставник може
пронаћи идеје за
пројекат и
мотивационе
садржаје ако у
претраживач
унесе: Interactive
Art Installations,
Nike Flyknit
Collective
installation, Jelly
Swarm by
Tangible
Interaction,
Scattered Crowd
by William
Forsythe,
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставник бира оне појмове и ликовне проблеме које ће ученици истраживати кроз стваралачки (ликовни) рад. Затим, планира
теме и појмове које ученици могу да истраже сами (код куће), а
према сопственим интересовањима.
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•

Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. Могући елементи за процењивање
напредовања и оцењивање постигнућа су: – Однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава
прибор и радни простор; потписује радове; чува радове у мапи...). – Однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже;
истрајан је у раду, труди се; преузима одговорност; поштује себе и своје радове; учи на грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим
активностима...). – Однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и да
сарађује; уважава туђу културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања....
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ
ЦИЉ

- Развијање интересовања за музичку
уметност, стваралачко и критичко
мишљење;
- Формирање естетске перцепције и
музичког укуса, као и одговорног
односа према очувању музичког
наслеђа и културе свога и других
народа.

ИСХОДИ

ПОЈЕДИНАЧНО

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ОБРАДА

ОСТАЛИ

УКУПНО

III СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

12
3
2

4
2
2

16
5
4

IV ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ (ПЕВАЊЕМ И
СВИРАЊЕМ)

7

1

8

1

0

1

I ЧОВЕК И МУЗИКА
II МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

V МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ РАДА

МЕТОДЕ

АКТИВНОСТИ

УКУПНО

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

34

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

Наставна тема: I ЧОВЕК И МУЗИКА
У оквиру области/теме
ученик ће бити у стању да:
- повеже различите видове
музичког изражавања са
друштвено-историјским
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- Романтизам;
- Програмска и апсолутна
музика;
- Соло песма;
- Клавирска минијатура;

•
•
•
•

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима

• Вербално текстуална
• Илустративно демонстративна
• Херуистички

• Слушање
• Певање
• Свирање
• Анализа нотног
текста

• Уџбеник
• Клавир
• ЦД плејер
• ЦД
• Пројектор

IX-VI
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амбијентом у коме су
настали;
- уочи основне
карактеристике музичког
стваралаштва у романтизму,
импресионизму и савременом
добу;
- препознаје националне игре
у делима уметничке музике;
- наведе изражајна средства
музичке уметности
карактеристична за период
романтизма, импресионизма
и савременог доба;
- разликује музичке форме
романтизма, импресионизма
и савременог доба;
- идентификује
репрезентативне музичке
примере најзначајнијих
представника романтизма,
импресионизма и савременог
доба;
- идентификује елементе
музике ранијих епоха као
инспирацију у музици
савременог доба;
- објасни како је музика
повезана са другим
уметностима и областима ван
уметности (музика и
религија; технологија
записивања, штампања нота);
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-Националне и стилизиване
игре (полска, мазурка,
чардаш, казачок, сиртаки,
валцер, танго);
- Музичко-сценска дела;
- Сметана, Дворжак, Шопен,
Лист, Шуберт, Шуман,
Паганини, Верди, Пучини,
Росини, Чајковски, Бородин,
Мусоргски, Мокрањац;
- Импресионизам (Равел,
Дебиси);
- Савремено доба;
- Жанрови: џез, популарна
музика, апстрактна музика,;
- Импровизација (појам);
- Стравински, Прокофјев;
- Коњовић, Константин
Бабић, Вера Миланковић.

приступ

• Синтеза
музичких
активности

• Инструменти
Орфовог
инструментаријума
• Табла
• Маркер
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- користи могућности ИКТ-а
за самостално истраживање.

Наставна тема: II МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
У оквиру области/теме
ученик ће бити у стању да:
- препозна врсту дувачких
инструмената по изгледу и
звуку;
- опише начин добијања тона
код дувачких инструмената;
- препозна инструмент или
групу према врсти
композиције у оквиру датог
музичког стила;
- објасни како је музика
повезана са другим
уметностима и областима ван
уметности (извођачке и
техничке могућности
инструмената);

- Дувачки инструменти

•
•
•
•

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима

• Вербално текстуална
• Илустративно демонстративна
• Херуистички
приступ

• Слушање
• Певање
• Свирање
• Анализа нотног
текста
• Синтеза
музичких
активности

• Уџбеник
• Клавир
• ЦД плејер
• ЦД
• Пројектор
• Инструменти
Орфовог
инструментаријума
• Табла
• Маркер

IX-VI

- користи могућности ИКТ-а
за самостално истраживање.

Наставна тема: III СЛУШАЊЕ МУЗИКА
У оквиру области/теме
ученик ће бити у стању да:
- изрази доживљај музике
језиком других уметности
(плес, глума, писана или
говорна реч, ликовна
уметност);
- се понаша у складу са
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- Елементи музичке
изражајности: темпо,
динамика, тонске боје
различитих гласова и
инструмената:
- Слушање световне и
духовне музике романтизма,
импресионизма и савременог

•
•
•
•

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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правилима музичког бонтона
у различитим музичким
приликама;
- критички просуђује утицај
музике на здравље;
- користи могућности ИКТ-а
за самостално истраживање.

доба;
- Слушање вокалних,
вокално-инструменталних и
инструменталних
композиција, домаћих и
страних композитора;
- Слушање дела
традиционалне народне
музике.

Наставна тема: IV ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ (ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ)
У оквиру области/теме
ученик ће бити у стању да:
- изводи музичке примере
користећи глас, покрет и
инструменте, самостално и у
групи;
- учествује у креирању и
реализацији школских
приредби, догађаја и
пројеката;
- примењује принцип
сарадње и међусобног
подстицања у комуникацији
и заједничком музицирању;
- се понаша у складу са
правилима музичког бонтона
у различитим музичким
приликама;
- користи могућности ИКТ-а
за самостално извођење.
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- Певање песама по слуху и
из нотног текста
(солмизацијом) самостално и
у групи;
- Певање песама у
мешовитим тактовима (7/8,
5/8) по слуху;
- Певање песама у
комбинацији са плесним
покретом;
- Певање и свирање из нотног
текста народних и
ументичких композиција на
инструментима Орфовог
инструментарија и/или на
другим инструментима;
- Извођење једноставнијих
музичких примера у везхи са
обрађеном темом;
- Извиђење (певање или
свирање) једноставних

•
•
•
•

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима

•
•
•

Монолошкодијалошка
Практични рад
Игровне активности

•
•
•
•

Певање
Слушање
Свирање
Анализа нотног
текста
• Синтеза
музичких
активности

• Уџбеник
• Клавир
• Инструменти
Орфовог
инструментаријума
• Други
инструменти
• ЦД плејер
• ЦД
• Табла
• Маркер

IX-VI
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ритмичких и мелодијских
репрезентативних примера
(одломака/тема) у стилу
музике романтизма,
импресионизма и савременог
доба.

Наставна област: V МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
У оквиру области/теме
ученик ће бити у стању да:
- користи музичке обрасце у
осмишљавању музичких
целина кроз певање, свирањ и
покрет;
- комуницира у групи
импровизујући мање музичке
целине гласом, инструментом
или покретом;
- учествује у креирању и
реализацији школских
приредби, догађаја и
пројеката;

- Импровизација;
- Креирање покрета уз
музику коју ученици изводе;
- Креирање ритмичке пратње;
- Реконструкција музичких
догађаја у стилу романтизма,
импресионизма и савремене
музике;
- Израда дувачких
инструмената од доступних
материјала.

•
•
•
•

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
инструментаријума
• Други
инструменти
IX-VI

-- користи могућности ИКТ-а
за самостално стваралаштво.
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
•
•

Базирање на перцепцији најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извођење музике) који имају задатак да активирају свесну активност,
фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају одговарајући сазнајни процес.
Знање о музици различитих епоха има за циљ разумевање улоге музике у друштву и упознавање музичких изражајних средстава, инструмената, жанрова и
облика. У начину реализације ових садржаја обавезно кренути од музичког дела, слушања или извођења. Час је оријентисан на улогу и природу музике,
однос човека у датом периоду према њој и њеној намени као и промишљању да ли је и на које начине музика била уметност какву данас познајемо или и
нешто друго. Пажљиво одабране информације (историјске, антрополошке, културолошке природе) су у служби разумевања света музике у датом духу
времена. Обавезна је корелација знања ученика из различитих предмета.
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•

•

•

•
•

Информације о музичким инструментима требају проистећи непосредно из историјског и стваралачког контекста. Посебну пажњу усмерити на везу између
избора инструмената и догађаја, односно прилика када се и на који начин музика изводила. Обрада дувачких инструмената се изводи кроз одговарајуће
слушне примере који на репрезентативан начин презентују њихове основне карактеристике. Информације су сведене и усмерене на начин добијања тона,
тонску боју, изражајне и основне техничке могућности и примену.
Слушање музике је активан психички процес који подразумева емоционални доживљај и мисаону активност. Ученик има јасно формулисана упутства на
шта да усмери пажњу приликом слушања музике. Ученици: идентификују музички стил, уочавају извођачки састав, музичке елемнте са циљем да се повежу
са музиком романтизма, импресионизма и савременог доба. Композиције својим садржајем и трајањем одговарају могућностима перцепције ученика.
Заступљени су примери вокалних, вокално-инструменталних и инструменталних дела. Посебна пажња се обраћа на везу музике и текста, а код
инструменталних дела на извођачки састав и изражајне могућности инструмента. Акценат се ставља на повезивање знања ученика из различитих области и
њихово стављање у функцију разумевања слушаног дела, подстицање креативности и критичког мишљења код ученика. Представљање дела инспирисаних
фолклором свог и других народа и народности у контексту разумевања различитих садржаја, облика и расположења слушаних композиција.
У извођењу музике обавезно је читање с листа једноставног ритмичког и мелодијског записа. Рад се базира на квалитетном музичком изражавању уз
обраћање пажње на тонски опсег и физиолошке промене певачког апарата (мутирање) и подстицању и развијању личног стила изражавања ученика. Обрада
песама по слуху и из нотног текста (анализа нотног текста, савладавање ритма, певање солмизацијом и на крају певање литерарним текстом). Свирање
композиција на ритмичким и мелодијским инструментима уз претходно анализирање и солмизациону обраду. Развијање моторичких вештина, координација
покрета и опажајне способности.
Израда дувачких инструмената, музичко-истраживачки рад, осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката,
Осмишљавање музичких радионица, креативан употреба мултимедија (ИКТ, аутио снимци, сликовни материјал, мобилни телефони...).
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
ЦИЉ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ
ПОЈЕДИНАЧНО

Циљ учења Историје је да ученик,
изучавајући историјске догађаје, појаве,
процесе и личности, стекне знања и
компетенције неопходне за разумевање
савременог
света,
развије
вештине
критичког мишљења и одговоран однос
према себи, сопственом и националном
идентитету,
културно-историјском
наслеђу, друштву и држави у којој живи.

ИСХОДИ

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ
2. ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА
РАТА
3. ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – ТОТАЛНИ
РАТ
4. СВЕТ, EВРОПА И СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ ХЛАДНОГ РАТА
5. СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД У САВРЕМЕНИМ
ПРОЦЕСИМА

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ
РАДА

Наставна тема: ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ
Ученик ће бити у стању Основне одлике периода • Фронтални
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МЕТОДЕ

• Монолошка

УКУПНО

4
22

17
68
17

8

АКТИВНОС
ТИ

• Слушање

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

• Историјске

ВРЕ
МЕ
РЕА
Л.
IX
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да:
– смешта кључне
догађаје, појаве и
процесе из савремене
историје на временској
ленти;
– пореди различите
историјске изворе и
рангира их на основу
њихове сазнајне
вредности;
– анализира и процени
ближе хронолошко
порекло извора на
основу садржаја;
– доведе у везу узроке и
последице историјских
догађаја, појава и
процеса на конкретним
примерима;
– наведе специфичности
друштвених појава,
процеса, политичких
идеја, ставова
појединаца и група у
историјском периоду
савременог доба.
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од завршетка Првог
светског рата до наших
дана.

• Индивидуални • Дијалошка
• Рад у
• Текст-метода
паровима
• Писани
историјски радови
• Групни
• Илустративнодемонстративна

• Анализа
историјских
извора
• Синтеза
• Увиђање
• Посматрање
• Дискусија

карте
• Илустрације
• Аудиовизуелни
записи
• Компјутерске
презентације
• Музејски
експонати
• Културноисторијски
споменици
(обилазак
споменика)
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Наставна тема: ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА
РАТА
Ученик ће бити у стању Последице Великог рата • Фронтални
• Монолошка
• Слушање
• Историјске
да:
(демографски и
карте
• Индивидуални • Дијалошка
• Анализа
– смешта кључне
материјални губици,
историјских • Илустрације
• Рад у
• Текст-метода
догађаје, појаве и
одраз рата у друштвеном
извора
паровима
• Аудио• Писани
процесе из савремене
и културном животу,
визуелни
историјски радови • Синтеза
• Групни
историје на временској
Мировна конференција
записи
• Увиђање
• Илустративноленти;
у
Паризу
–
нова
карта
демонстративна • Посматрање • Компјутерске
– уочи динамику
Европе
и
света).
различитих историјских
презентације
• Дискусија
појава и промена на
• Музејски
Револуције у Русији и
историјској карти;
експонати
– доведе у везу узроке и Европи (узроци, ток и
• КултурноIXпоследице историјских
последице).
историјски
XII
догађаја, појава и
споменици
процеса на конкретним
Стварање југословенске
примерима;
(обилазак
државе (југословенска
– наведе специфичности
споменика)
идеја, процес и носиоци
друштвених појава,
уједињења, међународно
процеса, политичких
признање и границе).
идеја, ставова
појединаца и група у
историјском периоду
Политичке и друштвеносавременог доба;
економске прилике у
– образложи значај и
Европи и свету
улогу истакнутих
(либералне демократије,
личности у датом
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историјском контексту;
тоталитарне идеологије,
– уочи елементе
економске кризе;
континуитета и
култура, наука и
дисконтинуитета српске
уметност, свакодневни
државности;
живот).
– изведе закључак о
повезаности националне
историје са регионалном Југословенска
краљевина (простор,
и светском, на основу
датих примера;
становништво и
– образложи утицај
друштво; конституисање
историјских догађаја,
државе, политички
појава и процеса на
живот; међународни
савремено друштво;
– идентификује основне положај; економске
прилике; култура, улога
карактеристике
тоталитарних идеологија двора; национално и
и наводи њихове
верско питање).
последице у
историјском и
савременом контексту;
– препозна,на
примерима из савремене
историје, важност
поштовања људских
права.
Наставна тема: ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – ТОТАЛНИ РАТ
Ученик ће бити у стању Свет у рату – узроци,
• Фронтални
• Монолошка
међународне
кризе,
да:
• Индивидуални • Дијалошка
сукоби
и
освајачка
– идентификује узроке,
• Рад у
• Текст-метода
политика тоталитарних
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• Слушање
• Анализа
историјских

• Историјске
карте
• Илустрације

XIIII
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елементе и последице
историјских сукоба и
ратова и дискутује о
могућим начинима
превенције конфликата;
– објасни значење
појмова геноцид и
Холокауст;
– изрази ставове,
засноване на
историјским
аргументима,
уважавајући мишљење
саговорника;
– препозна пропаганду,
стереотипе и идеолошку
позицију у историјском
извору и формулише
став који се
супротставља
манипулацији;
– критички се односи
према информацијама из
медија користећи се
историјским знањима и
вештинама;
– анализира историјске
догађаје и појаве на
основу доступног аудиовизуелног изворног
материјала;
– образложи смисао
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држава; почетак и ток
паровима
рата, зараћене стране,
• Групни
савезништва, фронтови,
најважније операције,
нови начини ратовања;
ратна свакодневица;
страдање цивила и ратни
злочини; крај рата,
победа антифашистичке
коалиције.
Југославија и српски
народ у рату – улазак у
рат, војни пораз,
окупација, подела,
квислиншке творевине;
геноцид и злочини;
устанак,
антифашистичка борба и
грађански рат; војне
операције, живот у рату.
Последице рата –
људски и материјални
губици; демографске и
друштвене промене,
миграције; уништавање
културног наслеђа;
суђења за ратне злочине;
стварање ОУН.

• Писани
историјски радови
• Илустративнодемонстративна

извора
• Синтеза
• Увиђање
• Посматрање
• Дискусија

• Аудиовизуелни
записи
• Компјутерске
презентације
• Музејски
експонати
• Културноисторијски
споменици
(обилазак
споменика)
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неговања сећања на
важне догађаје и
личности из историје
савременог доба;
– истражи меморијалне
споменике у локалној
средини и учествује у
организовању и
спровођењу заједничких
школских активности
везаних за развој
културе сећања;
– покаже одговоран
однос према културноисторијском наслеђу
сопственог и других
народа;
– уочи одраз
историјских догађаја и
појава у књижевним и
уметничким делима.
Наставна тема: СВЕТ, EВРОПА И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ ХЛАДНОГ РАТА
Ученик ће бити у стању Свет после Другог
• Фронтални
• Монолошка
• Слушање
• Историјске
светског рата –
да:
карте
• Индивидуални • Дијалошка
• Анализа
блоковска
подела,
трка
у
– пореди положај и
историјских • Илустрације
• Рад у
• Текст-метода
наоружању, глобална
начин живота
извора
паровима
• Аудио• Писани
припадника различитих димензија хладног рата,
III-V
визуелни
историјски радови • Синтеза
• Групни
ратна жаришта и кризе,
друштвених група у
записи
деколонизација,
• Увиђање
• Илустративноисторијском периоду
европске
интеграције,
демонстративна
• Посматрање • Компјутерске
савременог доба;
покрети
еманципације
–
– образложи утицај
презентације
• Дискусија
покрети за женска и
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различитих друштвеноекономских система на
свакодневни живот
људи, анализирајући
дате примере;
– препозна како су
културне интеракције, и
сарадња различитих
етничких и социјалних
група утицали на
политички, друштвени и
привредни живот;
– наведе примере
утицаја спортских и
уметничких достигнућа
на обликовање
савременог друштва;
– изрази ставове,
засноване на
историјским
аргументима,
уважавајући мишљење
саговорника;
– препозна пропаганду,
стереотипе и идеолошку
позицију у историјском
извору и формулише
став који се
супротставља
манипулацији;
– анализира историјске
догађаје и појаве на
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мањинска права,
антиратни и антирасни
покрети; научна
достигнућа, освајање
свемира, медији,
популарна култура.
Југославија и српски
народ после Другог
светског рата – изградња
новог државног и
друштвеног уређења,
једнопартијски систем,
однос власти према
политичким
противницима,
међународни положај,
економске и културне
прилике,
самоуправљање,
несврстаност;
свакодневица,
популарна култура, нове
тенденције у култури.

• Музејски
експонати
• Културноисторијски
споменици
(обилазак
споменика)
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основу доступног аудиовизуелног изворног
материјала;
– осмисли, спроведе и
презентује резултате
истраживања заснованог
на одабраним
историјским изворима и
литератури, користећи
ИКТ;
– образложи смисао
неговања сећања на
важне догађаје и
личности из историје
савременог доба;
– уочи одраз
историјских догађаја и
појава у књижевним и
уметничким делима.
Наставна тема: СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД У САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА
Ученик ће бити у стању Свет после хладног рата • Фронтални
• Монолошка
• Слушање
– пад Берлинског зида;
да:
• Индивидуални • Дијалошка
• Анализа
слом комунизма у
– илуструје примерима
историјских
• Рад у
• Текст-метода
Европи,
распад
СССР-а,
утицај научноизвора
паровима
• Писани
нова политичка карта
технолошког развоја на
историјски радови • Синтеза
• Групни
Европе, стварање
промене у друштву,
• Увиђање
• Илустративноекономији и природном Европске уније,
доминација
САД,
демонстративна
• Посматрање
окружењу;
локални
конфликти
и
– образложи утицај
• Дискусија
различитих друштвено- интервенције великих
сила, процеси
економских система на
глобализације, Четврта
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• Историјске
карте
• Илустрације
• Аудиовизуелни
V-VI
записи
• Компјутерске
презентације
• Музејски
експонати
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свакодневни живот
људи, анализирајући
дате примере;
– идентификује узроке,
елементе и последице
историјских сукоба и
ратова и дискутује о
могућим начинима
превенције конфликата;
– изведе закључке о
узроцима, току и
последицама ратова
условљених распадом
СФРЈ користећи изворе
различитог порекла и
сазнајне вредности;
– изрази ставове,
засноване на
историјским
аргументима,
уважавајући мишљење
саговорника;
– препозна пропаганду,
стереотипе и идеолошку
позицију у историјском
извору и формулише
став који се
супротставља
манипулацији;
– критички се односи
према информацијама из
медија користећи се
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индустријска револуција
(дигитални медији,
интернет, друштвене
мреже и мобилна
телефонија), претња
тероризма, миграције,
савремени културни
покрети.
Српски народ на крају
20. и почетком 21. века –
криза СФРЈ 80-тих
година, међунационалне
тензије, увођење
вишестраначког
политичког система,
распад СФРЈ, грађански
рат и стварање нових
држава,
интернационализација
сукоба и међународне
интервенције, економске
прилике и свакодневни
живот, ратни злочини,
страдање цивилног
становништва, разарање
културног наслеђа,
НАТО агресија на СРЈ,
последице ратова,
политичке промене
2000. године, Република
Србија као самостална

• Културноисторијски
споменици
(обилазак
споменика)
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историјским знањима и
држава, питање статуса
вештинама;
Косова и Метохије,
– анализира историјске
односи у региону,
догађаје и појаве на
српски народ у
основу доступног аудио- дијаспори и региону,
визуелног изворног
процес придруживања
материјала;
Европској унији,
– осмисли, спроведе и
култура и спорт.
презентује резултате
истраживања заснованог
на одабраним
историјским изворима и
литератури, користећи
ИКТ;
– образложи смисао
неговања сећања на
важне догађаје и
личности из историје
савременог доба;
– покаже одговоран
однос према културноисторијском наслеђу
сопственог и других
народа;
– препозна историјску
димензију политичких,
културних и
технолошких промена у
савременом свету и
Републици Србији.
Кључни појмови садржаја: Октобарска револуција, Версајски уговор, Друштво народа, тоталитаризам, диктатуре, комунизам,
фашизам, нацизам, социјализам, антифашизам, антисемитизам, милитаризам, Други светски рат, гето, Холокауст, геноцид, Аушвиц,
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Јасеновац, Организација Уједињених нација, феминизам, шовинизам, ксенофобија, репресија, пацифизам, деколонизација, људска
права, националне мањине, дискриминација, демократија, тероризам, хладни рат, атомска енергија, глобализација, миграције,
југословенска идеја, југословенска држава, Република Србија, транзиција, дигитална револуција, популарна култура.
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм је конципиран тако да су уз дефинисане исходе за крај разреда и кључне појмове, за сваку од пет тематских целина
(ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ; ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА; ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ; СВЕТ, ЕВРОПА И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ ХЛАДНОГ РАТА и СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКA ДРЖАВА И НАРОД У САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА), 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 (програм се, на пример, може допунити и садржајима из прошлости
завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају – археолошка
налазишта, музејске збирке). Сви садржаји су дефинисани тако да буду у функцији остваривања исхода предвиђених програмом.
Наставник има значајан простор за избор и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика.
Важна карактеристика наставе и учења усмерених на остваривање исхода је та да су фокусирани на учење у школи. Ученик треба
да учи:
– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је
учио из Историје и других предмета;
– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и
другима; развијањем плана решавања задатог проблема;
– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине;
– критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената;
– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући аргументе
саговорника.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ГЕОГРАФИЈА
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ЦИЉ

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ПОЈЕДИНАЧНО

•
•
•
•
•
•
•
•

1.ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ,ГРАНИЦЕ И
Циљ учења Географије је да ученик ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ
појмовно и структурно овлада
2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
природно-географским,
СРБИЈЕ
демографским,
насеобинским,
политичко-географским,
економско-географским,
интеграционим и
глобалним појавама и процесима у
Србији и свету уз неговање
вредности мултикултуралности и
патриотизма.

3. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
СРБИЈЕ
4. ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШТИНА
СРБИЈЕ

6. СРБИ У РЕГИОНУ И ДИЈАСПОРИ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

5+3
13+9+1

15+8+2
39+25+4=68
3+2

1+1

5. ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА

ОБЛИЦИ
РАДА

МЕТОДЕ

2+2+1

АКТИВНОС
ТИ

Наставна тема: 1.ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ,ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ
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УКУПНО

НАСТАВН
А
СРЕДСТВА

ВРЕМ
Е
РЕАЛ.
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– одреди географски
положај Србије и
доведе га у везу са
историјскогеографским
развојем;
– анализира
карактеристике
граница и
пограничних крајева
Србије;

•

•
•

•
•

•
Југоисточна
•
Европа,
интеграциони и
дезинтеграциони •
процеси.
Географски
положај Србије.
Историјскогеографски развој
Србије.
Симболи Србије.

фронтални
индивидуал
ни
групни
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•
•

Метода
разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна

•

•
•
•
•
•
•
•

Границе и
проблеми
пограничних
крајева

Наставна тема: 2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ
– опише узроке и
Геотектонски процеси
• фронтални
последице
на територији Србије.
• индивидуал
геотектонских
ни
Сеизмизам
Србије.
процеса на
• групни
територији
Тектонски облици
Србије;
рељефа.
– класификује
облике рељефа на

•

Објашњава
ње
Упоређива
ње
Размишља
ње
Закључива
ње
Дискусија
Процена
Самопроце
на

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Метода
разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна

•
•
•
•

Објашњава
ње
Упоређива
ње
Размишља
ње
Закључива
ње

•
•

•
•

карта
Србије
нема
карта
Србије
Рачунари
Пројекто
р
Интеракт
ивна
табла
Мултиме
дијални
садржаји
Интернет
конекција

карта
Србије
нема
карта
Србије
Рачунари
Пројекто
р

IX

X-I
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територији Србије и
именује
репрезентативне;
– анализира утицај
климатских фактора
и климатских
елемената
на климу Србије;
– класификује и
описује својства
водних објеката
користећи карту
Србије;
– наводи начине
коришћења вода
Србије;
– препознаје ефекте
утицаја физичкогеографских процеса
на
човека и адекватно
реагује у случају
природних непогода;
– доведи у везу
распрострањеност
биљних и
животињских врста и
физичко-географске
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Падински процеси и
рељеф настао
деловањем воде.
Рељеф настао
деловањем леда, ветра и
човека.
Утицаји ерозивних и
акумулативних процеса
на човека.
Климатски фактори и
елементи.
Климатске области у
Србији.
Подземне воде Србије.
Реке Србије.
Језера Србије.
Заштита вода и заштита
од вода.
Земљишта Србије.

•
•
•

Дискусија
Процена
Самопроце
на

•

•

•

Интеракт
ивна
табла
Мултиме
дијални
садржаји
Интернет
конекција
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карактеристике
простора;

Распрострањеност
биљног и животињског
света

Наставна тема: 3. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
СРБИЈЕ
анализира тематске
• фронтални
• Кретање броја
карте и статистичке
• индивидуал
становника и њихов
податке и графички их
ни
просторни
• групни
размештај.
приказује;
• Природно кретање.
• Миграциони
– објашњава
процеси. Структуре
популациону динамику
становништва.
становништва Србије:
Демографски
• проблеми и
кретање броја
популациона
становника, природни
политика.
прираштај и миграције;
• Прва насеља у
Србији.
– изводи закључке о
• Село и рурални
утицају популационе
процеси.
динамике на структуре
• Градови.
становништва у нашој
• Урбанизација и
земљи;
проблеми урбаног
развоја.
– изводи закључке о
• Београд.
важности предузимања
• Природни ресурси и
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•
•
•
•

Метода
разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна

•
•
•
•
•
•
•

Објашњава
ње
Упоређива
ње
Размишља
ње
Закључива
ње
Дискусија
Процена
Самопроце
на

•
•

•
•
•

•

•

карта
Србије
нема
карта
Србије
Рачунари
Пројекто
р
Интеракт
ивна
табла
I-IV
Мултиме
дијални
садржаји
Интернет
конекција
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мера популационе
политике;
– израђује и анализира
графичке приказе
структура
становништва;
– објашњава утицај
природних и
друштвених фактора на
настанак,
развој и трансформацију
насеља у нашој земљи;
– уз помоћ карте Србије
и других извора
информација анализира
утицај природних и
друштвених фактора на
развој и размештај
привредних делатности
у нашој земљи;
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•

•
•
•
•
•
•

привредни развој.
Друштвени услови
привредног развоја и
промене у структури
привреде.
Пољопривреда и
географски простор.
Индустрија и
географски простор.
Саобраћај и
географски простор.
Туризам и трговина.
Делатности
квартарног сектора

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
– доводи у везу
размештај привредних
делатности са
квалитетом
животне средине у
нашој земљи;
– препознаје ефекте
производње и
коришћења различитих
извора
енергије на квалитет
животне средине;
Наставна тема: 4. ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШТИНА СРБИЈЕ
– описује
Природна баштина
• фронтални
•
репрезентативне објекте Србије.
• индивидуал
природне и културне
ни
•
Културна баштина
баштине и
• групни
Србије.
•
означава их на карти;
Светска баштина под
•
– процењује важност
заштитом Унескоа у
очувања природне и
Србији.
културне баштине
Србије;
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Метода
разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна

•
•
•
•
•
•
•

Објашњава
ње
Упоређива
ње
Размишља
ње
Закључива
ње
Дискусија
Процена
Самопроце

•
•

•
•
•

карта
Србије
нема
карта
Србије
Рачунари
Пројекто
р
Интеракт
ивна
табла

IV

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
на

•

•

Наставна тема: 5. ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА
Појам и географски
положај завичаја.
– учествује у
предлагању и
реализацији
истраживачког пројекта
у

Природне
карактеристике.

•
•
•

фронтални
индивидуал
ни
групни

Друштвене
карактеристике.

локалној средини;
– анализира тематске
карте и статистичке
податке и графички их
приказује;

Наставна тема: 6. СРБИ У РЕГИОНУ И ДИЈАСПОРИ
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•
•
•
•

Метода
разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна

•
•
•
•
•
•
•

Објашњава
ње
Упоређива
ње
Размишља
ње
Закључива
ње
Дискусија
Процена
Самопроце
на

•
•

•
•
•

•

•

Мултиме
дијални
садржаји
Интернет
конекција

карта
Србије
нема
карта
Србије
Рачунари
Пројекто
р
Интеракт IV-V
ивна
табла
Мултиме
дијални
садржаји
Интернет
конекција
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Срби у Црној Гори.

•
•

Срби у БиХ − Република
Српска.
Срби у Хрватској.
– објашњава утицај
историјских и
савремених миграција
на

Срби у осталим
суседним државама.
Срби у дијаспори.

размештај Срба у свету.

•

фронтални
индивидуал
ни
групни

•
•
•
•

Метода
разговора
Метода усменог
излагања
Илустративнодемонстративна

•
•
•
•
•
•
•

Објашњава
ње
Упоређива
ње
Размишља
ње
Закључива
ње
Дискусија
Процена
Самопроце
на

•
•

•
•
•

•

•
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карта
Србије
нема
карта
Србије
Рачунари
Пројекто
р
Интеракт
ивна
табла
Мултиме
дијални
садржаји
Интернет
конекција

V-VI

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

ЦИЉ

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ПОЈЕДИНАЧНО
•

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

26
1. Јединство грађе и функције као
основа живота

3. Порекло и разноврсност живота

5. Живот у екосистему

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ РАДА

Наставна тема: Јединство грађе и функције као основа живота
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9

2. Човек и здравље

4. Наслеђивање и еволуција

ИСХОДИ

УКУПНО

МЕТОДЕ

7

68

7
19

АКТИВНОСТИ

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ВРЕМЕ
РЕАЛ.
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•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
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•

Улога и значај
појединих ћелијских
органела у
метаболизму ћелије:
једро, ендоплазмични
ретикулум, рибозоми,
хлоропласти,
центриоле, лизозоми
Матичне ћелије –
ћелије програмиране за
различите функције
Принцип
економичности грађе и
функције живих бића
Улога и значај ензима
Ендокрини систем и
хуморална регулација.
Регулаторна улога
хормона биљака и
животиња
Надражљивост,
проводљивост,
контрактилност
Чулно-нервни систем
животиња
Рефлексни лук
Поремећаји функције
ендокриног система,
нервног система и чула
Неуротрансмитери,
нервни импулси, драж,
надражај Хомеостаза −
принцип повратне
спреге.
Фотосинтеза, ћелијско

•
•
•
•

фронтални
групни
индивидуалн
и
рад у
паровима

•

•

•

Вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошка; рад
на текстовима из
уџбеника,
научнопопуларне
литературе,
интернета)
Илустративнодемонстративне
(демонстрација
огледима,
сликама у
настанку,
фотографијама,
сајтовима, вебапликацијама,
природним
материјалом)
Лабораторијскоексперименталн
е (рад на терену,
истраживачки
радови ђака и
школски
пројекти)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монолог
Дијалог
Анализа
Синтеза
Уочавање
Лабораториј
ске вежбе
Цртање
Посматрање
Организациј
а

•

Уџбеник,
литература,
интернет,
ИКТ
(компјутер,
софтвери,
сајтови),
природни
материјал

IX - XII

Ученик треба да:
– повеже грађу ћелијских
органела са њиховом
улогом у метаболизму
ћелије;
– повеже однос површине
и запремине ћелије и тела
са начином
обављања основних
животних функција;
– идентификује
регулаторне механизме у
одржавању хомеостазе;
– илуструје примерима
везу између физиолошких
одговора живих бића и
промена у спољашњој
средини

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
•
•
•
•

фронтални
групни
индивидуалн
и
рад у
паровима

•

•

•

Наставна тема: Порекло и разноврсност живота
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Вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошка; рад
на текстовима из
уџбеника,
научнопопуларне
литературе,
интернета)
Илустративнодемонстративне
(демонстрација
огледима,
сликама у
настанку,
фотографијама,
сајтовима, вебапликацијама,
природним
материјалом)
Лабораторијскоексперименталн
е (рад на терену,
истраживачки
радови ђака и
школски
пројекти)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монолог
Дијалог
Анализа
Синтеза
Уочавање
Лабораториј
ске вежбе
Цртање
Посматрање
Организациј
а

•

Уџбеник,
литература,
интернет,
ИКТ
(компјутер,
софтвери,
сајтови),
природни
материјал

XII - I

Наставна тема: Човек и здравље
Ученик треба да:
• Резултати стандардних
– oдговорно се односи
лабораторијских
према свом здрављу;
анализа крви и урина
– изрази критички став
• Биолошки смисао
према медијским
адолесценције (родни
садржајима који се баве
и полни идентитет у
здравим стиловима
контексту хормонске
живота;
– повеже промене настале
активности и
у пубертету са деловањем
индивидуалне
хормона;
генетичке
– идентификује поремећаје
варијабилности)
у раду органа и система
• Заштита од полно
органа изазваних
преносивих болести
нездравим начином
контрацепција.
живота
• Одговорност за
сопствено здравље
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Ученик треба да:
– доведе у везу промене
животних услова са
еволуцијом живота на
планети;
– истражи давно нестале
екосистеме

•

•

•

•

„Календар живота“,
еволуција различитих
група организама кроз
геолошка доба и
велика изумирања.
Значај алги
(цијанобактерија) и
биљака за продукцију
О2 и озонског омотача,
као заштита од УВ
зрака, и услов за развој
осталих живих бића.
Строматолити.

•
•
•
•

фронтални
групни
индивидуалн
и
рад у
паровима

•

•

Излазак из воде на
копно.

•

Наставна тема: Наслеђивање и еволуција
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Вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошка; рад
на текстовима из
уџбеника,
научнопопуларне
литературе,
интернета)
Илустративнодемонстративне
(демонстрација
огледима,
сликама у
настанку,
фотографијама,
сајтовима, вебапликацијама,
природним
материјалом)
Лабораторијскоексперименталн
е (рад на терену,
истраживачки
радови ђака и
школски
пројекти)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монолог
Дијалог
Анализа
Синтеза
Уочавање
Лабораториј
ске вежбе
Цртање
Посматрање
Организациј
а

•

Уџбеник,
литература,
интернет,
ИКТ
(компјутер,
софтвери,
сајтови),
природни
материјал
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Ученик треба да:
• повеже промене
које се догађају
организму током
животног циклуса
са активностима
гена;

•

повеже промене
наследног материјала
са настанком нових
врста путем природне
селекције;

•

•

•

•

Улуткавање и
пресвлачење
инсеката.
Пубертет и
адолесцецијачовека.
Цветање,
плодоношење и
сазревање плодова
биљака.
Теорија еволуције.
Постанак нових
врста кроз
еволуционе процесе.

•
•
•
•

фронтални
групни
индивидуалн
и
рад у
паровима

•

•

Еволуција човека.

•

Вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошка; рад
на текстовима из
уџбеника,
научнопопуларне
литературе,
интернета)
Илустративнодемонстративне
(демонстрација
огледима,
сликама у
настанку,
фотографијама,
сајтовима, вебапликацијама,
природним
материјалом)
Лабораторијскоексперименталн
е (рад на терену,
истраживачки
радови ђака и
школски
пројекти)

•
•
•
•
•
•

Вербално-

•

•
•
•

Монолог
Дијалог
Анализа
Синтеза
Уочавање
Лабораториј
ске вежбе
Цртање
Посматрање
Организациј
а

•

Уџбеник,
литература,
интернет,
ИКТ
(компјутер,
софтвери,
сајтови),
природни
материјал

Монолог

•

Уџбеник,

Наставна тема: Живот у екосистему
Ученик треба да:
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•

Еволуција и развој

•

фронтални

•

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
•

•

•

•

•

установи узрочнопоследичну везу
између губитaка врста
у екосистему и
негативних последица
у преносу супстанце и
енергије у мрежама
исхране;
критички процени
последице људских
делатности у односу на
расположиве ресурсе
на Земљи;
повеже утицај
еколошких чинилаца са
распоредом
карактеристичних
врста које насељавају
простор Србије;
истражи присуство
инвазивних врста у
својој околини и
вероватне путеве
насељавања;
истражи разлоге
губитка
биодиверзитета на
локалном подручју.

•

•

•
•
•
•
•

•

екосистема. Концепт
климакса.
Циклуси кружења
основних супстанци у
природи (H2O, C, N) и
њихова повезаност.
Азотофиксација,
микориза, симбиоза,
симбионтски
организми (лишајеви).
Ограниченост ресурса
(капацитет средине) и
одрживи развој.
Нестанак врста и
фактори угрожавања
(H.I.P.P.O. концепт).
Типични екосистеми
Србије.
Ретке и угрожене
врсте Србије.
Интродукције и
реинтродукције и
инвазивне врсте.
Последице глобалних
промена.

•
•
•

групни
индивидуалн
и
рад у
паровима

•

•

текстуалне
(монолошкодијалошка; рад
на текстовима из
уџбеника,
научнопопуларне
литературе,
интернета)
Илустративнодемонстративне
(демонстрација
огледима,
сликама у
настанку,
фотографијама,
сајтовима, вебапликацијама,
природним
материјалом)
Лабораторијскоексперименталн
е (рад на терену,
истраживачки
радови ђака и
школски
пројекти)

•
•
•
•
•
•
•
•

Дијалог
Анализа
Синтеза
Уочавање
Лабораториј
ске вежбе
Цртање
Посматрање
Организациј
а

литература,
интернет,
ИКТ
(компјутер,
софтвери,
сајтови),
природни
материјал

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Програм наставе и учења биологије оријентисан је на процес учења и остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици
умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи биологију. Они омогућавају да се циљ наставе биологије достигне у складу са
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предметним и међупредметним компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви су
основна водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења биологије је тематски конципиран. За сваку
област/тему предложени су садржаји. Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода биологије је настава усмерена
на учење у школи, што значи да ученик треба да учи: – смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из
живота; повезивањем оног што учи са оним што је учио из биологије и других предмета; – проблемски: самосталним прикупљањем и
анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог
проблема; – дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; – критички:
поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; – кооперативно: кроз сарадњу са наставником и
другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника.
У настави биологије предвиђено је 68 часова редовне наставе.
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА

ЦИЉ

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ПОЈЕДИНАЧНО

Циљ учења физике јесте упознавање
ученика са природним појавама и
основним законима природе, стцање
основе научне писмености,
оспособљавање
за
уочавање
и
распознавање физичких појава и активно
стицање знања о физичким феноменима
кроз истраживање, усвајање основа
научног метода и усмеравање према
примени физичких закона у свакодневном
животу и раду.

ИСХОДИ

Осцилаторно и таласно кретање

8

Светлосне појаве

15

Електрично поље

10

Електрична струја

18

Магнетно поље

6

Елементи атомске и нуклеарне физике

8

Физика и савремени свет

3

САДРЖАЈИ

Наставна тема: Осцилаторно и таласно кретање

125

ОБЛИЦИ РАДА

МЕТОДЕ

АКТИВНОСТИ

УКУПНО

68

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
Ученик ће бити у стању
да:
– повезује физичке
величине које описују
осцилације и таласе;
– описује
карактеристике звука,
ултразвукa и
инфразвукa и наводи
примере примене
ултразвука;
– демонстрира и
објасни: осциловање
куглице клатна и тела
обешеног о опругу,
осциловање жица и
ваздушних стубова;
– примењује
превентивне мере
заштите од буке;
– решава квалитативне,
квантитативне и
графичке задатке
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Осцилаторно кретање
(осциловање тела
обешеног о опругу,
осциловање куглице
клатна). Појмови и
величине којима се
описује осциловање
тела (амплитуда,
период, фреквенција).
Закон о одржању
механичке енергије при
осциловању тела.
Механички таласи.
Основни параметри
којима се описује
таласно кретање
(таласна дужина,
фреквенција, брзина).
Звук. Карактеристике
звука и звучна
резонанција.
Демонстрациони
огледи.
Осциловање куглице
клатна и тела обешеног
о опругу (у ваздуху и у
течности). Осциловање
жица и ваздушних

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализи
ран

Монолошкодијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

Уџбеник
Збиркa
задатака
Пројектор
Рачунар

IX

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
стубова (ксилофон,
различите затегнуте
жице, једнаке стаклене
флаше са различитим
нивоима воде). Одакле
долази звук (гумено
црево са два левка,
канап и две пластичне
чаше...). Таласи
(таласна машина или
када).
Демонстрација звучне
резонанције променом
висине ваздушног
стуба (дужа стаклена
цев са водом)
Лабораторијска вежба
1. Мерење периода
осциловања клатна или
периода осциловања
тега на опрузи
2. Одређивање убрзања
Земљине теже помоћу
математичког
клатна
Наставна тема: Светлосне појаве
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Ученик ће бити у стању
да:
– анализира примере
одбијања и преламања
светлости, тоталне
рефлексије (огледала,
сочива) и користи
лупу и микроскоп;
– демонстрира и
објасни: појаву сенке,
функционисање ока и
корекцију вида;
– примењује
превентивне мере
заштите од
прекомерног излагања
Сунчевом зрачењу;
– решава квалитативне,
квантитативне и
графичке задатке
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Карактеристике
светлости.
Праволинијско
простирање светлости
(сенка и полусенка,
помрачење Сунца и
Месеца).
Закон одбијања
светлости. Равна и
сферна огледала и
конструкција ликова
предмета.
Брзина светлости у
различитим срединама.
Индекс преламања и
закон преламања
светлости. Тотална
рефлексија.
Преламање светлости
кроз призму и сочива.
Одређивање положаја
ликова код сочива.
Оптички инструменти.
Лупа и микроскоп.
Демонстрациони огледи.
Сенке. Хартлијева плоча
за илустровање закона о
одбијању и преламању

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализи
ран

Монолошкодијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

Уџбеник
Збиркa
задатака
Пројектор
Рачунар

IX-XI
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светлости. Преламање
светлости (штапић
делимично уроњен у
чашу с водом, новчић у
чаши са водом и испод
ње).
Преламање беле
светлости при пролазу
кроз призму. Преламање
светлости кроз сочиво,
око и корекција вида
(оптичка клупа,
геометријска оптика на
магнетној табли,
стаклена флаша са
водом
као сочиво). Лупа и
микроскоп.
Лабораторијске вежбе
1. Провера закона
одбијања светлости
коришћењем равног
огледала.
2. Одређивање жижне
даљине сабирног
сочива.
Наставна тема: Електрично поље
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Ученик ће бити у стању
да:
– демонстрира узајамно
деловање
наелектрисаних тела и
објасни од чега оно
зависи;
– прикаже и опише
електрично поље,
израчуна силу којом
поље делује на
наелектрисање и
повеже електрични
напон и јачину
електричног поља;
– решава квалитативне,
квантитативне и
графичке задатке
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Наелектрисавање тела.
Елементарна количина
наелектрисања.
Закон о одржању
количине
наелектрисања. Узајмно
деловање
наелектрисаних тела.
Кулонов закон.
Електрично поље
(линије сила, хомогено и
нехомогено поље). Рад
силе електричног поља.
Напон. Веза напона и
јачине хомогеног
електричног поља.
Електричне појаве у
атмосфери.
Демонстрациони огледи.
Наелектрисавање
чврстих изолатора и
проводника.
Електрофор,
електрично клатно и
електроскоп. Линије
сила електричног поља
(перјанице, гриз у
рицинусовом уљу и

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализи
ран

Монолошкодијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

Уџбеник
Збиркa
задатака
Пројектор
Рачунар

XI-XII
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јаком електричном
пољу).
Фарадејев кавез.
Антистатичке подлоге.
Инфлуентна машина.
Мехури сапунице у
електричном пољу.
Модел громобрана.
Наставна тема: Електрична струја
Ученик ће бити у стању Електрична струја
да:
(једносмерна,
– објасни провођење
наизменична). Услови за
струје кроз метале,
настајање електричне
течности и гасове и
струје и извори струје
упореди отпорности
(EMS). Мерење
металних проводника
електричне струје и
на основу њихових
напона.
карактеристика;
Електрична отпорност
– наводи и користи
проводника.
различите изворе
Проводници и
електричне струје
изолатори.
(ЕМS) и зна да их
Омов закон за део
разврста ради
струјног кола. Рад и
рециклаже;
снага електричне струје.
– познаје основне
Џул-Ленцов закон. Омов
елементе електричног закон за цело струјно
кола и уме да их
коло. Везивање
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Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализи
ран

Монолошкодијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

Уџбеник
Збиркa
задатака
Пројектор
Рачунар

XII-III
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повеже,
– изабере одговарајући
опсег мерног
инструмента и мери
јачину струје и напон,
одређује вредност
отпорности редно и
паралелно везаних
отпорника и резултате
прикаже табеларно и
графички;
– описује ефекте који се
испољавају при
протицању електричне
струје;
– описује узајамно
деловање два
паралелна проводника
са струјом,
– препозна основна
својства наизменичне
струје, израчуна
потрошњу електричне
енергије у
домаћинству и да се
придржава основних
правила безбедности
при коришћењу
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отпорника.
Електрична струја у
течностима и гасовима.
Мере заштите од
електричне струје (жива
бића, објекти и
електрични уређаји).
Демонстрациони огледи.
Демонстрациони
амперметар у струјном
колу. Регулисање
електричне струје у колу
реостатом и
потенциометром.
Графитна мина (оловке)
као потенциометар.
Мерење електричне
отпорности
омметром. Загревање
проводника при
протицању електричне
струје. Протицање
електричне струје у
воденом раствору
кухињске
соли. Лимун као
батерија.
Лабораторијске вежбе

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
електричних уређаја у
свакодневном животу;
– решава квалитативне,
квантитативне и
графичке задатке

1. Зависност електричне
струје од напона на
отпорнику (таблични
и графички приказ
зависности).
2. Одређивање
електричне отпорности
отпорника у колу
помоћу
амперметра и волтметра.
3. Мерење електричне
струје и напона у колу
са серијски и
паралелно повезаним
отпорницима и
одређивање
еквивалентне
отпорности.
Наставна тема: Магнетно поље
Ученик ће бити у стању Магнетно поље сталних
да:
магнета. Магнетно поље
– деловање магнетног
Земље.
поља на струјни
Магнетно поље
проводник и принцип
електричне струје.
рада електромагнета и Дејство магнетног поља
електромотора;
на струјни проводник.
– објасни принцип рада Допринос Николе Тесле
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Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализи
ран

Монолошкодијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена

Уџбеник
Збиркa
задатака
Пројектор
Рачунар

III-IV
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компаса и природу
Земљиног магнетног
поља;
– користи компас и
апликације за паметне
телефона за
оријентацију у
природи;
– решава квалитативне,
квантитативне задатке

и Михајла Пупина
развоју науке о
електромагнетним
појавама и њиховој
примени.
Демонстрациони огледи.
Линије сила магнетног
поља потковичастог
магнета и магнетне
шипке. Магнетна игла и
школски компас.
Ерстедов оглед.
Електромагнет.
Узајамно деловање два
паралелна проводника
кроз које протиче струја.
Наставна тема: Елементи атомске и нуклеарне физике
Ученик ће бити у стању Структура атома (језгро, Фронтални
да:
електронски омотач).
Групни
–
Нуклеарне
о
силе.
Индивидуални
бјасни структуру
Природна
Рад у паровима
атомског језгра и
радиоактивност.
Индивидуализи
нуклеарне силе;
Радиоактивно зрачење
ран
–
(алфа,
о бета и гама зраци)
пише радиоактивност, и њихово дејство на
врсте зрачења,
биљни и животињски
радиоактивне изотопе, свет.
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Цртање
Практичан рад

Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

Монолошкодијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање

Уџбеник
Збиркa
задатака
Пројектор
Рачунар

IV-V
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–

Заштита
п
од
радиоактивног зрачења.
Вештачка
радиоактивност. Фисија
и фузија. Примена
нуклеарне
енергије и
радиоактивног зрачења.

ознаје њихово дејство,
примену и мере
заштите;
– разликује фисију и
фузију и наводи
могућности њихове
примене
– решава квалитативне,
квантитативне задатке
Наставна тема: Физика и савремени свет
Ученик ће бити у стању Значај физике за развој
да:
других природних наука
‒
Допринос
п
физике
репозна значај физике развоју савремене
и схвати њен значај за медицине (ултразвук,
развој других
ЕКГ, скенер, магнетна
природних наука
резонанција, Гама
нож…)
Физика и савремене
технологије (интернет,
мобилна телефонија,
даљинско управљање,
нанофизика....)

Анализа
садржаја

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализи
ран

Монолошкодијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на
рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа
садржаја

Уџбеник
Пројектор
Рачунар

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програмски садржаји осмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике:
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– 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;
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

ЦИЉ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ
ПОЈЕДИНАЧНО

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

Метали, оксиди и хидроксиди метала
Неметали, оксиди неметала и хидроксиди
Соли-добијање, својства и примена
Органска једињења и њихова општа
својства

10
12
6
2
68

Угљоводоници
Органска једињења са кисеоником
Биолошки важна органска једињења
Заштита животне средине и зелена хемија
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УКУПНО

12
10
12
4
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ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ РАДА

МЕТОДЕ

АКТИВНОСТИ

Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа садржаја

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

Наставна тема: Метали, оксиди и хидроксиди метала
Ученик ће бити у стању да:
− зна о заступљености
метала и њихових
једињења у природи;
− зна физичка својства
метала;
− разуме хемијска својства
метала;
− повезује својства метала
са положајем у
периодном систему
елемената;
− зна значење појмова
хидроксид;
− уме да примењује
правила писања формула
хидроксида.
− разуме начине добијања
хидроксида;
− испитује физичка
својства метала;
− зна да примењује начине
доказивања хидроксида
индикаторима;
− разликује на основу
формула оксиде,
киселине и хидроксиде;
− зна својства метала која
одређују њихову
практичну примену;
− зна својства и примене
важнијих легура;
− зна да наведе
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Метали у живој и неживој
природи. Општа физичка и
хемијска својства метала.
Алкални и земноалкални
метали. Гвожђе,
алуминијум, бакар, олово и
цинк-својства и једињења.
Метали велике практичне
примене.Оксиди и
хидроксиди метала.
Демонстрациони огледи:
Реакција Na, K, Ca i Mg са
водом, реакција MgO и CaO
са водом и испитивање
својства насталих раствора
уз помоћ лакмус хартије,
испитивање
електопроводљивсти
раствора натријумхидроксида.
Лабораторисјка вежба:
Испитивање физичких
својстава металa, рекација
метала са киселинама.

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализиран

Уџбеник
Збиркa задатака
Пројектор
Рачунар

IX-X
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−

−

заступљеност метала и
неметала, неорганских и
органских једињења у
живој и неживој
природи;
уме да испита и опише
физичка својства метала
и неметала, и повеже их с
њиховом практичном
применом;
уме правилно да рукује
лабораторијским
посуђем, прибором и
супстанцама, и показује
одговоран однос према
здрављу и животној
средини;
зна и уме да изведе
експеримент према датом
упутству, табеларно и
графички прикаже
податке, формулише
објашњења и изведе
закључке.

Наставна тема: Неметали, оксиди неметала и хидроксиди
Ученик ће бити у стању да:
− зна о заступљености
неметала и њихових
једињења у природи;
− зна физичка својства
неметала;
− разуме хемијска својства
неметала;
− зна и уме да повезује
својства неметала са
положајем у Периодном
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Неметали у живој и неживој
природи. Општа физичка и
хемијска својства неметала.
Халогени елементи- својства
и примена. Сумпор- својства
и примена. Азот и фосфорсвојства и примена.
Угљеник- својства и примена.
Оксиди неметала и киселине.
Демонстрациони огледи:

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализиран

Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа садржаја

Уџбеник
Збиркa задатака
Пројектор
Рачунар
X-XI
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−
−
−

−
−
−
−
–

систему елемената;
зна и уме да примењује
правила писања формула
оксида;
зна да представља
хемијским једначинама
реакције оксидације;
зна примене важнијих
неметала и њихових
једињења у
свакодневном животу;
зна значење појмова
оксид и оксидација;
зна значење појма
киселина;
разуме начине добијања
киселина;
разликује на основу
формула оксиде и
киселине;
зна и уме да примењује
начине доказивања
киселина индикаторима.

добијање сумпор (IV)-оксида
и испитавање његових
својтава.
Разблаживање концентроване
сумпорне киселине, добијање
угљеник(IV)-оксид и
испитивање његових
својстава. Испитивање
електропроводљивоти
дестиловане воде и
хлороводоничне киселине.
Доказивање базних својстава
воденог раствора амонијака.
Лабораторијска вежба:
Испитивање физичких
својстава неметала.
Доказивање киселости
неорганских киселина уз
помоћ лакмус хартије.

Наставна тема: Соли-добијање, својства и примена
Ученик ће бити у стању да:
− зна значење појма соли;
− зна и уме да саставља
формуле соли на основу
назива;
− зна и уме да саставља
називе соли на основу
формуле;
− разуме начине добијања
соли;
− уочава генетску
повезаност оксида,
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Добијање соли. Својства и
примена соли.
Демонстрациони огледи:
Реакција неутрализације
хлороводоничне киселине и
натријум-хидроксида.
Реакција између метала и
киселина. Хемијске реакције
соли:
- реакција калцијумкарбоната и хлорводоничне

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализиран

Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа садржаја

Уџбеник
Збиркa задатака
Пројектор
Рачунар
XI-XII
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−
−
−

−
−
−
−

−
−
–

киселина, хидроксида и
соли;
зна физичка својства
соли;
разуме хемијска својства
соли.
разликује на основу
формула оксиде,
киселине, хидроксиде и
соли;
зна примене важнијих
соли;
зна шта су електролити;
објашњава појам
електролитичке
дисоцијације;
разуме реакције
електролитичке
дисоцијације киселина,
хидроксида и соли и
представља их хемијским
једначинама;
уме да тумачи pH-скалу;
зна pH вредност воде;
зна киселост неких
супстанци из свакодневног
живота (сапуна, кафе, итд.).

киселине.
- Гвожђе(III)-хлорида и
натријум-хидроксида,
раствор сребро-нитрата и
натријум-хлорида.
Лабораторијска вежба:
Добијање соли и испитивање
растворљивости у води.
Добијање баријум-сулфата,
доказивање угљеник(IV)оксида и настајање калцијумкарбоната.

Наставна тема: Органска једињења и њихова општа својства
Ученик ће бити у стању да:
− зна да су једињења
угљеника, изузев оксида,
угљене киселине и њених
соли (карбоната и
хидрогенкарбоната)
органска једињења;
− разуме да су различити
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Органска једињењаједињења угљеника.
Класификација органских
једињења.
Демонстрациони огледи:
Упоређивање
својставаорганских и

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализиран

Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање

Рад на рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена

Уџбеник
Збиркa задатака
Пројектор
Рачунар

XII
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начини повезивања
угљеникових једињења
узрок многобројности
органских једињења;
зна општа својства
органских једињења.

нерганских једињења.
Доказивање угљеника у
органским једињењима.

Цртање
Практичан рад

Истраживање
Пројектовање
Анализа садржаја

Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа садржаја

Наставна тема: Угљоводоници
Ученик ће бити у стању да:
− зна састав, поделу и
физичка својства
угљоводоника;
− зна и уме да саставља
формуле и називе
једноставнијих
угљоводоника;
− зна састав, поделу и
физичка својства
угљоводоника;
− разликује алкане, алкене
и алкине на основу
молекулске и структурне
формуле и на основу
назива;
− зна да саставља формуле
и називе једноставнијих
угљоводоника;
− зна да угљоводоници
подлежу реакцији
сагоревања у којој се
ослобађа топлота;
− разуме основне хемијске
реакције алкана
(супституција), алкена и
алкина (адиција);
− зна да су главни
природни извори
угљоводоника нафта и
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Угљоводоници- структура и
класификација. Засићени
угљоводоници- алкани.
Незасићени угљоводонициалкени и алкини. Физичка и
хемијска својства ацикличних
угљоводоника. Ароматични
угљоводоници. Налажење у
природи и примена
угљоводоника.
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости
и сагоревање
хексана.Разликовање
засићених и незасићених
ацикличних угљоводоника
(реакција са калијумперманганатом)
Вежба: састављање модела
молекула угљоводоника,
писање структурних формула
и именовање угљоводоника.

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализиран

Уџбеник
Збиркa задатака
Пројектор
Рачунар

XII-II
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земни гас;
зна примене важнијих
деривата нафте и земног
гаса;
зна примене важнијих
полимера.
−

Наставна тема: Органска једињења са кисеоником
Ученик ће бити у стању да:
–
очава хидроксилну групу
алкохола као
функционалну групу која
карактерише алкохоле као
класу органских једињења;
–
на да примењује правила
номенклатуре алкохола;
–
азликује алкохоле на
основу различитих подела;
–
овезује добијање етанола
са претходним знањима;
–
азуме да су физичка и
хемијска својства алкохола
одређена присуством
хидроксилне групе;
–
очава, испитује, анализира
и закључује о својствима
алкохола на основу огледа.
–
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Алкохоли- подела и
номенклатура.
Физичка и
у
хемијска својства алкохола.
Карбоксилне киселинеподела и номенклатура.
Физичка и хемијска својства
карбоксилних киселина.
Естри карбоксилних
киселина.
з
Демонстрациони огледи:
Добијање алкохола
алкохолним
врењем.
р
Доказивање киселости
карбоксилних
киселина.Лабораторијско
п
добијање
и испитивање
својстава етил-етаноата.
Лабораторијска вежба:
Физичка
и хемијска својства
р
органских једињења са
кисеоником. Испитивање
растворљивости алкохола и
карбоксилних киселина са
различитим бројем атома
угљеника
у молекулу у води
у
и неполарном растварачу.
Реакција етанске и лимунске
киселине са натријумхидрогенкарбонатом.
п

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима
Индивидуализиран

Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна
Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Рад на рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа садржаја

Уџбеник
Збиркa задатака
Пројектор
Рачунар

II-III
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овезује претходна знања са
применом алкохола и
разуме примену етанола
као замену за фосилна
горива;
–

у
очава функционалну групу
карактеристичну за
карбоксилне киселине;

–

з
на да примењује правила
номенклатуре
карбоксилних киселина;

–

у
ме да повезује знања о
органским киселинама
(сирћетна, лимунска,
млечна киселина) са
знањима из других
предмета или из
свакодневног живота;

–

у
ме да повезује присуство
карбоксилне групе са
физичким и хемијским
својствима карбоксилних
киселина;

–

з
на и уме да уочава,
објашњава, анализира и
закључује о својствима
карбоксилних киселина на
основу огледа испитивања
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својстава сирћетне
киселине.
–

у
ме да повезује знања о
општим својствима
карбоксилних киселина са
својствима виших масних
киселина;

–

р
азуме да су више масне
киселине састојци
примарних биомолекуламасти и уља;

–

з
на појам естара;

–

р
азуме правила
номенклатуре естара;

–

р
азуме реакције
естерификације.

–

у
очава својства естара на
основу огледа;

– разуме утицај својстава
естара присутних у
природним производима на
њихове одлике.

Наставна тема: Биолошки важна органска једињења
Ученик ће бити у стању да:
‒
на хемијски састав масти и
уља;
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Масти и уља. Угљени
хидрати.
з
Моносахаридиструктура и својства.
Дисахариди и полисахариди-

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима

Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Илустративнодемонстративна

Рад на рачунару
Упоређивање
Размишљање
Закључивање

Уџбеник
Пројектор
Рачунар

III-V

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
‒
на физичка својства масти
и уља;
‒
азуме основна хемијска
својстава масти и уља;
‒
на о значају и улози масти
и уља у живим бићима;
‒
на шта су угљени хидрати
и о њиховом значају и
улози у живим бићима;
‒

структура,
з
својства и
примена. Аминокиселине и
протеини- структура и
својства.
р
Витамини.
Демонстрациони огледи:
Сапонификација мастидобијање
з
сапуна.
Лабораторијска вежба:
Испитивање растворљивсти
масти
з и уља, угљених
хидрата у води; доказивање
скроба; денатурација
протеина.
з

на да представља
структурним формулама
глукозу и фруктозу;
‒

р
азуме физичка својства
угљених хидрата;

‒

р
азликује према сложености
моносахариде, дисахариде
и полисахариде;

‒

з
на о практичној примени
угљених хидрата;

‒

з
на структуру
аминокиселина.

‒

з
на формуле и називе
важнијих аминокиселина;
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Индивидуализиран

Лабораторијскоекспериментална
Писање
Цртање
Практичан рад

Дискусија
Процена
Самопроцена
Истраживање
Пројектовање
Анализа садржаја
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‒

з
на да су протеини
природни полимери
протеинских
аминокиселина;

‒

з
на значај есенцијалне
аминокиселине;

‒

з
на о значају и улози
протеина у живим бићима;

‒

н
аводи животне намирнице
богате мастима и уљима,
угљеним хидратима и
протеинима;

‒

з
на да разликује витамине
према растворљивости у
води;

‒

з
на о значају и улози
витамина у људском
организму;

‒

и
спитује и уочава својства
масти и уља, угљених
хидрата и протеина на
основу огледа;

‒

у
ме да докаже скроб у
намирницама.

Наставна тема: Заштита животне средине и зелена хемија
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Ученик ће бити у стању да:
Загађујуће супстанце
Фронтални
Монолошко-дијалошка
Рад на рачунару
Уџбеник
ваздуха, воде и земљишта.
Групни
Рад на тексту
Упоређивање
Пројектор
− зна о загађивачима
(неорганским и
Мере за заштиту животне
Индивидуални
ИлустративноРазмишљање
Рачунар
органским супстанцама)
средине и зелене хемије.
Рад у паровима
демонстративна
Закључивање
ваздуха, воде и земљишта Рециклажа.
Индивидуализиран Практичан рад
Дискусија
и мерама заштите;
Процена
VI
− зна да рукује
Самопроцена
супстанцама и
Истраживање
комерцијалним
Пројектовање
производима у складу с
ознакама
Анализа садржаја
опасности,упозорења и
обавештења на
амбалажи;
− зна да придржава се
правила о начину чувања
производа и
одлагању отпада;
− зна да наведе загађујуће
супстанце ваздуха, воде и
земљишта и опише
њихов утицај на животну
средину;
− зна да критички процени
последице људских
активности које доводе
до загађивања воде,
земљишта и ваздуха;
− зна да објасни значај
планирања и решавања
проблема заштите
животне средине.
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програмски садржаји осмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе хемије:
– 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).
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– 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;
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 хемије 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 : ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
ЦИЉ

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ПОЈЕДИНАЧНО
I ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

. да ученик развије техничко-технолошку

УКУПНО

6

писменост,
II САОБРАЋАЈ

6

III ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

18

IV РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА

20

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

18

.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.
V

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ РАДА

МЕТОДЕ

68

АКТИВНОСТИ

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

Уџбеник
Свеска
Прибор за
техничко
цртање
Модели

IX - VI

Наставна тема: ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ
– процени значај
електротехнике, рачунарства
и мехатронике у животном и
радном окружењу;
– анализира опасности од
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Увод у електротехнику,
рачунарство и мехатронику.
Електрична инсталација –
опасност и мере заштите.
Примена електричних апарата

•
•

Фронтални
Индивидуални

•
•

Вербалнотекстуална
Илустративнодемонстративна

* Метода практичних
радова

•
•
•
•

Слушање
Дијалог
Посматрање
Цртање

•
•
•

•
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неправилног коришћења
електричних апарата и уређаја
и познаје поступке пружања
прве помоћи;
– образложи важност
енергетске ефикасности
електричних уређаја у
домаћинству;

и уређаја у домаћинству,
штедња енергије и енергетска
ефикасност.

електрични
х уређаја

Професије (занимања) у
области електротехнике и
мехатронике.

– повеже професије
(занимања) у области
електротехнике и
мехатронике са сопственим
интересовањима;

Наставна тема: САОБРАЋАЈ
– упореди карактеристике
електричних и хибридних
саобраћајних средстава са
конвенционалним;
– разуме значај електричних и
електронских уређаја у
саобраћајним средствима;
– користи доступне
телекомуникационе уређаје и
сервисе;
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Саобраћајна средства на
електропогон – врсте и
карактеристике. Хибридна
возила.

•
•

Фронтални
Индивидуални

•
•

Вербалнотекстуална
Илустративнодемонстративна

•
•
•
•

Слушање
Дијалог
Посматрање
Цртање

•
•
•

•
Електрични и електронски
уређаји у саобраћајним
средствима.
Основи телекомуникација.

Уџбеник
Свеска
Прибор за
техничко
цртање
Модели
електрични
х уређаја

IX - VI
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Наставна тема: ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ
– класификује компоненте
ИКТ уређаја према намени;
Основне компоненте ИКТ
– процени значај управљања
уређаја.
процесима и уређајима
помоћу ИКТ;
Управљање процесима и
стварима на даљину помоћу
– црта електричне шеме
ИКТ.
правилно користећи симболе;
Основни симболи у
– користи софтвере за
електротехници.
симулацију рада електричних
кола;
Рачунарски софтвери за
симулацију рада електричних
– састави електромеханички
кола.
модел и управља њиме
помоћу интерфејса;
Израда и управљање
електромеханичким моделом.

Наставна тема: РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА
– објасни систем производње, Електроенергетски систем.
трансформације и преноса
електричне енергије;
Производња, трансформација
и пренос електричне енергије.
– анализира значај коришћења
обновљивих извора
Обновљиви извори
електричне енергије;
електричне енергије.
– разликује елементе кућне
електричне инсталације;

Електроинсталациони
материјал и прибор.

– повеже електрично и/или
електронско коло према

Кућне електричне
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•
•

Фронтални
Индивидуални

•
•

Вербалнотекстуална
Илустративнодемонстративна

•
•
•

Монолог
Дијалог
Рад на
рачунару

•
•
•

Уџбеник
РСрачунари
Прибор заа
техничко
цртање

IX - VI

•
•

Фронтални
Индивидуални

•
•
•

Вербалнотекстуална
Илустративнодемонстративна
Метода
практичних радова

•
•
•

Монолог
Дијалог
Цртање

•
•
•

•

Уџбеник
Свеска
Електронск
и
електричне
компоненте
Прибор за
техничко
цртање

IX - VI
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задатој шеми;

инсталације.

– користи мултиметар;

Састављање електричних кола

– анализира карактеристике
електричних машина и
повезује их са њиховом
употребом;

Коришћење фазног
испитивача и мерење
електричних величина
мултиметром.

– класификује електронске
компоненте на основу намене;

Електричне машине.

– аргументује значај
рециклаже електронских
компоненти;

Електротехнички апарати и
уређаји у домаћинству.
Основни електронике.
Рециклажа
електронских компоненти.

Наставна тема: КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ
Моделовање електричних
– самостално/тимски
машина и уређаја.
истражује и осмишљава
пројекат;
Огледи са електропанелима.
– креира документацију,
развије и представи бизнис
план производа;
– састави производ према
осмишљеном решењу;
– састави и управља
једноставним школским
роботом или мехатроничким
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Коришћење интерфејса за
управљање помоћу рачунара.
Израда једноставног
школског робота сопствене
конструкције или из
конструкторског комплета.
Рад на пројекту:

•
•

Фронтални
Индивидуални

•
•

Вербалнотекстуална
Илустративнодемонстративна

* Метода практичних
радова

•
•
•
•

Монолог
Дијалог
Посматрање
Цртање

•

•
•

Електронске
и
електричне
компоненте
ПС рачунар
Прибор за
цртање

IX - VI
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моделом;

– израда производа/модела;

– представи решење готовог
производа/модела;

– управљање моделом;

– представљање
– процењује свој рад и рад
производа/модела.
других и предлаже
унапређење реализованог
пројекта.
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно
усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја. Програм наставе и
учења за осми разред оријентисан је на остваривање исхода.
При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и
више различитих активности. Настава се не планира према структури уџбеника, јер ученици не треба да уче лекције по реду, већ да истражују уџбеник као један од
извора података и информација како би развијали међупредметне компетенције. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима
омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.
Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања
савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући услови, ученицима треба
обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика.
Ученици у осмом разреду долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су стекли у претходним разредима, као и са одређеним животним
искуствима у коришћењу различитих уређаја.
У области Животно и радно окружење обрађују се садржаји првенствено везани за електротехнику, рачунарство и мехатронику. Уз помоћ различитих медија
потребно је, у најкраћим цртама, приказати развој ових грана технике као и њихову међусобну повезаност.
Преглед карактеристика класичних саобраћајних средстава треба заокружити електронским подсистемима, као и конструкцијама и функцијама средстава на
електрични погон и хибридних возила. Препоручује се да ученици самостално, путем доступних извора знања, истраже предности и недостатке возила на
електрични и хибридни погон и упореде их са конвенционалним возилима. У ову сврху могуће је користити различите наставне методе (методу пројектне наставе,
проблемску, истраживачки рад).
Упознати ученике са основним симболима и ознакама које се користе у електричним шемама и оспособити их за њихово цртање. Приликом реализације ове
активности користити једноставне шеме. Демонстрирати рад са софтвером за симулацију рада електричних кола примереним узрасту и предзнањима ученика.
Креирати вежбу у оквиру које ученици цртају електричну шему и користе рачунарску симулацију за приказ њеног функционисања. Уколико материјално-техничке
могућности дозвољавају, ученици потом састављају електричну шему на радном столу и демонстрирају њен рад. Можете користити аналогне и дигиталне
компоненте.
На почетку изучавања ове области упознати ученике, на информативном нивоу, са електроенергетским системом наше земље. Шта га чини, које су потребе за
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електричном енергијом, а који потенцијали за производњу којима располажемо.
Производњу, трансформацију и пренос електричне енергије објаснити уз помоћ мултимедије. У најкраћим цртама објаснити хидроелектране, термоелектране и
нуклеарне електране, значај трансформисања електричне енергије у трансформаторским станицама, као и пренос електричне енергије далеководима и
нисконапонском електричном мрежом, од произвођача до потрошача.
Садржаје у овој области, који су директно везани за живот и дело нашег научника Николе Тесле, увек посебно истаћи и нагласити.
Када је у питању производња електричне енергије, део садржаја посветити обновљивим изворима електричне енергије. Ту се пре свега мисли на: соларне
електране, ветроелектране (аероелектране), геотермалне електране, електране на биомасу, мини хидроелектране и постројења за сагоревање комуналног отпада.
Ове садржаје реализовати уз помоћ одговарајуће мултимедије. Са ученицима анализирати значај и предности производње и коришћења обновљивих извора
електричне енергија са аспекта заштите животне средине.
Конструкторско моделовање
Ова област је сложенија јер се у њој по вертикали повезују садржаји како претходних разреда тако и осмог разреда. У овом делу програма ученици кроз
практичан рад примењују претходно стечена знања и вештине кроз моделовање електричних машина и уређаја. То је неопходно пошто се та знања и вештине
појављују и у реализацији делова пројекта.
У овом разреду треба заокружити целину о обновљивим изворима енергије. С обзиром да је у претходним разредима било речи о механичким и топлотним
претварачима енергије у осмом разреду тежиште је на електричној енергији. Моделе који користе обновљиве изворе енергије ученици могу моделовати на
различите начине. Један од начина је извођење огледа са електропанелима. У ту сврху довољно је радити на мањој плочи електропанела и помоћу мултиметара
(унимера) мерити промене у зависности од количине светла. У оквиру пројекта могуће је израдити модел ветрогенератора.

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
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
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ЦИЉ

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ПОЈЕДИНАЧНО

•

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Циљ учења информатике и рачунарства је
оспособљавање ученика за управљање
информацијама, безбедну комуникацију у
дигиталном окружењу, креирање
дигиталних садржаја и рачунарских
програма за решавање различитих
проблема у друштву које се развојем
дигиталних технологија брзо мења.

ИСХОДИ

УКУПНО

10

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

2

34

САДРЖАЈИ

РАЧУНАРСТВО

12

ПРОЈЕКНИ ЗАДАЦИ

10

ОБЛИЦИ РАДА

МЕТОДЕ

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

АКТИВНОСТИ

Наставна тема: ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
•
•
•
•

•

Унесе и мења
податке у табели.
Разликује типове
података у ћелијама.
Сортира и филтрира
податке по задатом
критеријуму.
Користи формуле за
израчунавање
статистика.
Представи визуелно
податке на
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•

•

•
•

Радно окружење
програма за
табеларне
прорачуне.
Креирање радне
табеле и унос
података
(нумерички,
текстуални, датум,
време..).
Формуле и функције.
Примена формула за

•
•
•
•
•

Фронтални
•
Индивидуални
Рад у великој
•
групи
Рад у малим
групама
•
Рад у пару

Вербалнотекстуална
Илустративнодемонстративн
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

ВРЕМЕ
РЕАЛ.
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•

•

одговарајући начин.
Примени основне
функције
форматирања
табеле, сачува је у
пдф формату и
одштампа.
Приступи дељеном
документу,
коментарише и
врши измене унутар
дељеног документа.

•
•

•
•

•

израчунавање
статистика.
Сортирање и
филтрирање
података.
Груписање података
и израчунавање
статистика по
групама.
Визуелизација
података- израда
графикона.
Форматирање табеле
(вредности и ћелија)
и припрема за
штампу.
Рачунарство у
облаку - дељење
табеле.

Наставна тема: ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ
•

•

Разуме на које све
начине делимо
личне податке
приликом
коришћења
интернета.
Разуме потенцијалне
ризике дељења
личних података
путем интернета,
поготову личних
података деце.
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⚫
⚫
⚫

Заштита личних
података
Права детета у
дигиталном добу
Отворени подаци

•
•
•
•
•

Фронтални
•
Индивидуални
Рад у великој
•
групи
Рад у малим
групама
•
Рад у пару

Вербалнотекстуална
Илустративнодемонстративн
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
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•

•

Разуме везу између
ризика на интернету
и кршења права.
Објасни појам
“отворени подаци”.

Наставна тема: РАЧУНАРСТВО
•

•
•

•

•

•

Успостави везу
између отварања
података и стварања
услова за развој
иновација и
привредних грана за
које су доступни
отворени подаци.
Унесе низ података.
Изврши једноставне
анализе низа
података (збир,
просек, проценте.)
Графички представи
низове података ( у
виду стубичастог
линијског
дијаграма..).
Унесе табеларне
податке или их
учита из локалних
датотека и сними их.
Изврши основне
анализе и обраде
табеларних података
(по врстама и по
колонама,
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•

•

•

•

•

•

Програмски језици и
окружења погодни
за анализу и обраду
података
Унос података у
једнодимензионе
низове.
Једноставне анализе
низова података
помоћу
библиотечких
функција (максимум,
минимум, сабирање,
просек)
Графичко
приказивање низова
података.
Унос и
представљање
табеларно записаних
података.
Анализе табеларно
записаних података.

•
•
•
•
•

Фронтални
•
Индивидуални
Рад у великој
•
групи
Рад у малим
групама
•
Рад у пару

Вербалнотекстуална
Илустративнодемонстративн
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

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
•

сортирање,..).
Изврши анализе које
укључују статистике
по групама.

•

•

Обрада табеларно
записаних података
(сортирање,
филтрирање).
Груписање података
и одређивање
статистика за сваку
групу.

Наставна тема: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ
•

•

•
•

•

•

Сарађује са осталим
члановима групе у
свим фазама
пројектног задатка.
Сараднички
осмилсли и спроведе
фазе пројектног
задатка.
Самовреднује своју
улогу у оквиру
пројектног тима
Креира рачунарске
програме који
доприносе
решавању
пројектног задатка.
Поставља резултат
свог рада на
интернет ради
дељења са другима
уз помоћ
наставника.
Вреднује своју
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•

Онлајн упитник
(креирање - типови
питања)

•
•
•

•

Онлајн упитник и
прикупљање и
обрада података,
визуелизација)

•

•

Отворени подаци.

•

Инфографик

•

Управљање
дигиталним
уређајима(програми
рање уређаја).

•

Фазе пројектног
задатка од израде
плана до
представљање
решења.

•

Фронтални
•
Индивидуални
Рад у великој
•
групи
Рад у малим
групама
•
Рад у пару

Вербалнотекстуална
Илустративнодемонстративн
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
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улогу у групи при
изради пројектног
задатка и
активности за које је
био задужен.

•

Израда пројектног
задатка у корелацији
са другим
предметима.

•

Вредновање
резултата пројектног
задатка.

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА:

Анализа података, табеларни прорачуни, статистика, визуелизација података, дељење табеле, лични подаци, отворени подаци,
инфографик
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
исхода и начине оцењивања
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ЦИЉ

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ--ОБЛАСТИ

ПОЈЕДИНАЧНО

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.
--Продубити код ученика знање о човеку
као људском бићу
--Развити
свест
код
ученика
о
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ЉУДСКА ПРАВА
Заједница
припадника различитих
културних група

9

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО
Родна (не)равноправност

9

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Медији

9

УКУПНО

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
неопходности живота у заједници
--Подстаћи ученике на узајамну љубав и
поштовање;
ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ
Вредности грађанског друштва

7

34

ИСХОДИ:по завршетку
разреда ученик ће бити у
стању да:

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ
РАДА

МЕТОДЕ

АКТИВНОСТИ

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

–у

Наставна тема: ЉУДСКА ПРАВА (заједница припадника различитих културних група)
по завршетку разреда ученик
. Припадност држави и
*Индивидуални *Методе разговора
ће бити у стању да:
*Методе усменог
нацији—Патриотизам-осећај
*Фронтални
*изрази осећај љубави и
љубави и поноса према
излагања
*Групни
поноса према својој домовини
домовини и њеним
*Индивидуализ *Илустративнона начин који никога не
припадницима-начини
демостративна
овани
угрожава,
изражавања патриотизма.—

* образложи зашто су
понашања која се могу
описати као
ксенофобија,расизам,антисеми
тизам,антициганизам,облици,д
искриминације и кршења
људских права;
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Обесправљивањеи
угрожавање слободе
људи.Ксенофобија,расизам,а
нтисемитизам,антициганизам
.Заједница различитих
културних група—Културна
разноликост у форми
мултикултуралностии и
интеркултуралности.—

*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

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
*наведе примере повезаности
различитих култура у једној
заједници и образложи потребу
интеркултуралног дијалога за
квалитетан живот свих
чланова те заједнице;

* покаже интересовање за упо
знавање различитих култура;

Интеркултурни дијалог као
средство развоја поштовања
различитих култура и
заједничког
живота.Припадници
националних мањина у
Србији-заштита слобода
припадника националних
мањина.

*наведе права која националне
мањине у Србији по Уставу
имају;

*Разликује појмове пол и род,и
препознаје родне стереотипе;

Наставна тема: ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО (родна(не)равноправност)
*уочава у
рекламама,филмовима,књигама,
изрекама,стриповима и другим
продуктима културе на који
начин се преносе родни обрасци;

*указује на примере родне
равноправности и
неравноправности у
ситуацијама из свакодневног
живота;
*препозна у понашању особе
карактеристика насилника и
жртве;
*наведе могуће начине
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Родна (не)равноправност
Пол и род
Биолошке разлике(анатомске
и физиолошке),насупрот
разликама које друштво
ствара(очекивања друштва од
мушкараца и
жена).Преношење родних
образаца.Стереотипи и
предрасуде о роду.-Родна
перспектива
Укључивање родне
перспективе приликом
доношења одлука важних за
једну
заједницу(образовање,здрављ
е,породица,запошљавање,
спорт..).

*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
Интерактивна
табла
Мултимедијал
ни садржаји
Интернет
конекција
Уџбеник
Материјали за
практичан рад

XI--I

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
реаговања у ситуацији
сусрета са насилником;

Родна равноправност-Родна
равноправност и једнаке
могућности за све ради
развоја друштва.Препреке
родној
равноправности.Одговорност
државе,организација
цивилног Идруштва и
појединца у постизању родне
равноправности.Привремене
позитивне мере за постизање
родне равноправности.(Квоте
уписа на факултет,субвенције
за запошљавање).
Родно засновано насиље
Родне разлике као основа
неравнотеже
моћи..Злоупотреба моћи
насилника.Карактеристике
особе која врши насиље,која
је изложена насиљу или која
му сведочи.Мере заштите од
родно заснованог насиља.

Наставна тема: ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ (Медији)
*наведе основне функције
*Индивидуализо
* Медији
медија и образложи зашто је
важно да постоје кодекс
новинара и кодекс деца и
медији;
*образложи значај слободе
медија за значај демократије;
*у медијима проналази
примере
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Врсте и функције медија
Слобода медија и њихов
допринос развоју
демократије.
-Медији као извор
информација и
дезинформација.Манипулаци
је путем медија(одлагање
информације,скретање
пажње,побуђивање
емоција,стварање осећаја

вани
*Фронтални
*Групни
*Индивидуални

*Метода разговара
*Метода усменог
излагања
*Илустративно
демонстративна
*Метода практичног
рада
*Метода рада са
текстом

*Рад на
рачунару
*Упоређивање
*Размишљање
*Закључивање
*Дискусија
*Процена
*Самопроцена
*Истраживање

*Рачунари
*Пројектор
*Интерактивн
а табла
*Мултимедија
лни садржаји
*Интернет
конекција
*Уџбеник

II--IV

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
предрасуда,стереотипа,дискр
иминације,нетолеранције по
различитим основама и
критички их анализира;

*Препозна механизме
манипулације медија и утицај
медија на сопствено
мишљење и деловање и
деловање;

*проналази и користи

*Метода рада са
мултимедијалним
садржајима

кривице,неговање
некултуре..).
Медијска писменост
Способност
разумевања,критичког и
аналитичког усвајања
медијских садржаја.
Кодекс у медијима
Кодекс деца и медији.
Кодекс новинара.Притисци
на
* новинаре као инструмент
ограничавања слободе
изражавања.

*Пројектовање
*Анализа
садржаја

*Материјали
за практичан
рад

*Рад на
рачунару
*Упоређивање
*Размишљање
*Закључивање
*Дискусија
*Процена
*Самопроцена
*Истраживање
*Пројектовање

*Рачунари
*Пројектор
*Интерактивн
а табла
*Мултимедија
лни садржаји
*Интернет
конекција
*Уџбеник
*Материјали

информације из различитих
извора критички их разматра и
вреднује;

*Препозна пример злоупотребе
деце у медијима;

.
*
*

Наставна тема:ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ (вредности грађанског друштва)

*У дискусији показује
вештину активног
слушања,износи свој став
заснован на
аргументима,комуницира на
конструктиван начин;

*учествује у
припреми,реализацији и
евалуацији кратког филма;
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. Вредности грађанског
друштва
Снимање кратког филма о
вредностима грађанског
друштва
Избор теме и формулисање
идеје.
Писање сценарија.
Подела задатака.
Снимање.
Монтажа.
Презентација.

*Индивидуализо
вани
*Фронтални
*Групни
*Индивидуални

*Метода разговора
*Метода усменог
излагања
*Илустративно
демонстративна
*Метода практичног
рада
*Метода рада са
текстом
*Метода рада са

IV--VI

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
*Учествује у избору садржаја

Евалуација.

и начина рада;

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
•
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мултимедијалним
садржајима

*Анализа
садржаја

за практичан
рад

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)

ЦИЉ

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ПОЈЕДИНАЧНО
1.

2.

Упознавање ученика са садржајем
предмета, планом и програмом и начином
реализације
наставе
Православног
катихизиса;
Установити каква су знања стекли и какве
ставове усвојили ученици у претходном
разреду школовања
Продубити код ученика знање о човеку
као
икони Божијој у свету;
Развити
свест
код
ученика
о
неопходности
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I – УВОД

УКУПНО

1
6

II - ЧОВЕК ЈЕ
ИКОНА БОЖЈА

7
10

34
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живота у заједници
Развити свест код ученика да је грех
злоупотреба слободе;
Омогућити
ученицима
основ
за
разумевање хришћанског појма слободе;
Подстаћи ученике на узајамну љубав и
поштовање;
Подстаћи
ученике
на
стално
преиспитивање свог живота.
3. Омогућити ученицима основ за правилно
Разумевање подвига;
Објаснити ученицима начин, смисао и
циљ поста;
Упутити ученике на смисао подвига
светитеља
Упознати ученике са Житијима Светих;
Развити евхаристијски етос код ученика.
4. Указати ученицима на значај личне и
саборне
молитве;
Објаснити ученицима важност Литургије
тумачењем значења речи Евхаристија и
Литургија
Указати ученицима да је литургијско
сабрање
израз
Цркве
као
Тела
Христовог;ж
Указати ученицима на целину
литургијског
догађаја као узајамног даривања Бога
његовог народа
Упознати ученике са смислом и основним
елементима Литургије;
Подстаћи ученике на заједничко учешће у
богослужењима;
Објаснити
ученицима
динамику
богослужбеног времена.
5. Објаснити ученицима да је Царство
Божије крајњи циљ историје;
Указати ученицима на повезаност
између васкрсења мртвих и Царства
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III ПОДВИЖНИЧКО –
ЕВХАРИСТИЈСКИ
ЕТОС

IV – ЛИТУРГИЈА

8+2

V - ЦАРСТВО
БОЖЈЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
ИСХОДИ
Наставна тема: I – УВОД
• моћи да сагледа садржаје
којима ће се бавити настава
Православног катихизиса у
току 8. разреда основне
школе;
• моћи да уочи какво је
његово предзнање из
градива Православног
катихизиса обрађеног у
претходном разреду
школовања

САДРЖАЈИ

• Упознавање са
садржајем програма
и начином рада

Наставна тема: II - ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА БОЖЈА
• моћи да увиди да је човек
• Човек - икона Божја и
икона Божија јер је слободна свештеник твари
личност и да је служба
• Хришћанско схватање
човекова да буде спона
личности
између Бога и света.
• Грех као промашај
• моћи да увиди да се човек
човековог назначења
остварује као личност у
слободној заједници љубави • Две велике заповести о
љубави
са другим.
• бити подстакнут да
• Слобода и љубав у
учествује у литургијској
хришћанском етосу
заједници.
• моћи да сагледа грех као
промашај људског
назначења;
• моћи да разликује слободу
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ОБЛИЦИ РАДА
•
•

индивидуални
-фронтални

МЕТОДЕ
•
•
•

-дијалошка
-демонстративна
-разговор

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

АКТИВНОСТИ
•

Прелиминарна систематизација

•
•

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

дидактички
материјал

септембар

•
•

индивидуални
-фронтални

•
•
•

-дијалошка
-демонстративна
-рад на тексту

•

Корелација
са предметом
биологија

•

дидактички
материјал

Септембар
- октобар

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
од самовоље;
• моћи да увиди да човек
може бити роб својих лоших
особина и навика;
• бити подстакнут да увиди
вредност ближњега у
сопственом животу;
• моћи да усвоји став да
једино кроз љубав човек
може превазићи конфликт;
• моћи да вреднује своје
поступке на основу
Христових заповести о
љубави.
Наставна тема: III - ПОДВИЖНИЧКО –ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС
•моћи да увиди да је подвиг
• индивидуални
Хришћански подвиг
начин живота у Цркви;
• -фронтални
• Примери подвига: свети
• моћи да препозна
различите подвиге као
путеве који воде ка истом
циљу;
• моћи да објасни кад и како
се пости;
• моћи да увиди смисао и
значај поста;
• бити подстакнут на пост и
молитву као начин служења
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људи су имали различите
подвиге
• Хришћански пост (духовни
смисао, начин поста,
евхаристијски, једнодневни
и вишедневни пост)
• Основне хришћанске
врлине
• Евхаристијски поглед на
свет

•
•
•

-дијалошка
-демонстративна
-рад на тексту

•

Одлазак у
цркву
(Може се
остварити и
у цркви
(храму) ако
то услови
дозвољавају)

•
•

дидактички
материјал

Октобардецембар

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
Богу;
• бити подстакнут да развија
хришћанске врлине;
• бити подстакнут да се
критички односи према
својим поступцима;
• бити подстакнут да чита
Житија Светих;
• бити подстакнут да заснује
свој однос према Богу на
захвалности.
Наставна тема: IV – ЛИТУРГИЈА
• моћи да увиди да је
молитва разговор са Богом; •
бити подстакнут да
преиспита и обогати свој
молитвени живот;
• моћи да схвати личну
молитву као припрему за
саборну молитву;
• моћи да објасни значење
речи Литургија и
Евхаристија;
• моћи да однос међу
члановима Цркве пореди са
повезаношћу удова у
људском телу;
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• Молитва - лична и саборна
• Црква је Тело Христово
• Божанствена литургија Проскомидија - Литургија
речи (јектенија, мали вход,
читања) - Евхаристија
(велики вход, анафора,
Молитва Господња,
причешће)
• Литургијски простор
(делови храма)
• Повезивање времена са
литургијским доживљајем
вечности (дневни, недељни и
годишњи богослужбени

•
•

индивидуални
-фронтални

•
•
•

-дијалошка
-демонстративна
-рад на тексту

•
•

прослављање
Рождества
Христовог –
Божић

Прослављање
празника
Крштења
Господа Исуса
Христа –
Богојављење
Школска слава –
Свети Сава

•
•

дидактички
материјал

Децембармарт
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• моћи да препозна неке од
елемената Литургије;

круг)

• моћи да увиди да Молитва
Господња има литургијску
основу;
• моћи да наведе најважније
делове храма и препозна
њихову богослужбену
намену.
• моћи да именује нека
богослужења и да зна да
постоје покретни и
непокретни празници;
• бити подстакнут да
активније учествује у
богослужењима;
Наставна тема: V – ЦАРСТВО БОЖЈЕ
• моћи да објасни да је Бог
створио свет са циљем да
постане Царство Божије;
• моћи да објасни да
Царство Божије у пуноћи
наступа по другом
Христовом доласку и
васкрсењу мртвих;
• моћи да објасни да је Бог
створио човека као
сарадника на делу спасења;
• моћи да препозна да је
Литургија икона Царства
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• Царство Божије – циљ
стварања
• Васкрсење мртвих и живот
будућег века
• Етос хришћана као
сведочанство Царства
Божијег
• Обожење – живот у
савршеној заједници с Богом
и другима
• Знаци присутва Царства
Божијег у овом свету (чуда,
мошти...)

•
•

индивидуални
-фронтални

•
•
•

-дијалошка
-демонстративна
-рад на тексту

•

Одлазак у
цркву
(Може се
остварити
и у цркви
(храму)
ако то услови
дозвољавају)

Учешће у изради
паноа поводом
највећег празника
Васкрсења

•
•

дидактички
материјал

Март - јун
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Божијег;

• Икона – прозор у вечност

• бити подстакнут да
активније учествује у Светој
Литургији.
• моћи да преприча догађај
Преображења Господњег; •
моћи да повеже појмове
светости и обожења са
дејством Светога Духа
• моћи да препозна да је
предукус Царства Божијег
присутан у моштима,
чудотворним иконама,
исцељењима...
• моћи да препозна разлику
између православне
иконографије и световног
сликарства;
• моћи да препозна икону
као символ Царства Божијег;
• бити подстакнут да на
правилан начин изражава
поштовање према
хришћанским светињама.
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
•
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Христовог
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК
ЦИЉ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ
ПОЈЕДИНАЧНО

Циљ је да се ученик усвајањем
функционалних знања о језичком
систему и култури и развијањем
стратегија учења страног језика ученик
оспособи за основну писану и усмену
комуникацију и стекне позитиван однос
према другим језицима и културама, као
и према сопственом језику и културном
наслеђу.
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ПОЗДРАВЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ И
ТРАЖЕЊЕ/ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И ДРУГИМА

3

ОПИСИВАЊЕ БИЋА,ПРЕДМЕТА, МЕСТА, ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И
ЗБИВАЊА

11

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ И РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ

3

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВИЊЕЊА,
ЧЕСТИТАЊА И ЗАХВАЛНОСТИ

2

РАЗУМЕВАЊЕ, ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ УПУТСТАВА

2

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У САДАШЊОСТИ

3

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У ПРОШЛОСТИ

4

ИСКАЗИВАЊЕ ПЛАНОВА И НАМЕРА

7

УКУПНО

68
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ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, ПОТРЕБА, ОСЕТА И ОСЕЋАЊА

4

ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА

2

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И ВЕЛИЧИНА

7

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА

7

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И ПОСЕДОВАЊА

2

ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА, ДОПАДАЊА И НЕДОПАДАЊА

2

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА

9
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ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ РАДА

МЕТОДЕ

АКТИВНОСТИ

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

Наставна тема: «Таинственный подарок»
Поздрављање, представљање себе и других
Давање и тражење информација о себи и другима
Описивање места (на карти), догађаја и радњи у прошлости и садашњости
Изражавање количине и цена
Исказивање времена
На крају теме ученик ће
бити у стању да:
- примени усмене исказе за
представљање и упознавање,
да представи чланове
породице,
- изрази наклоност и
заинтересованост,
- користи различите форме
исказивања времена,
- примењује глаголе у
безличном облику,
- користи кратке облике
придева,
- описује изглед места,
описује положај места на
мапи.
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Прадедушка
Двоюродный /
троюродный брат
Автобус отправляется…
Сколько с нас?
На этой неделе; в субботу
утром; рад / рада; прав /
права; похож / похожа
«Подмосковные вечера»
Темнело/темнеет
Пахло/пахнет
Спалось/не спится
Интеркултурни
садржаји:
- руска музика
- «Подмосковные вечера»
- песма
- руски и српски градови
у прошлости и данас

- фронтални
- индивидуални
- у пару
- групни

- текстуална
- разговорна
- демонстративноилустративна
- игровне активности
- писани радови
- решавање вежбања
- интерактивна
(кооперативна)

Ученика:
- слушају
- читају
- пишу
- преписују
- драматизују
мини-дијалоге
- одговарају на
питања
- постављају
питања
- раде вежбања
- учествују у
играма
- певају
Наставника:
- чита
- пише
- објашњава

- уџбеник
- радна свеска
- свеска за
школски и
домаћи рад
- свеска за
граматику
- компакт-диск
- ЦД плејер
- пројектор
- Power Point
презентације
- табла
- одштампан
материјал за
увежбавање и
проверу
усвојености
граматичких и

септембар
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- традиција дочекивања
гостију
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- даје упутства
- поставља
питања
- помаже
ученицима да
искажу оно што
желе
- исправља
грешке у
изговору
- подстиче
активност
ученика
- саставља
задатке за
вежбање и
писмене провере
знања
- припрема за
час штампани
материјал за
увежбавање
обрађених
граматичких
садржаја
- организује
време на часу
- прегледа
домаће задатке,
контролне
вежбе, тестове
- информише
ученика о
критеријумима
оцењивања
- води
евиденцију о
сваком ученику:

лексичких
садржаја
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о доношењу
прибора на час,
домаћим
задацима, о
одговарањима
- пева
Наставна тема: „Знакомство со Львом“
Исказивање разних степенова особине предмета, појава и бића
Исказивање времена (датума)
Исказивање радњи у прошлости
Изражавање могуће радње у будућности
Изражавање мишљења
На крају теме ученик ће
бити у стању да:
- примењује комуникативну
функцију исказивање
времена (датума),
- разуме правила за
исказивање могуће радње,
- зна неке историјске
чињенице,
- примењује деклинације
именица,
- искаже степен особине
примењујући облике
компаратива,
- опише неки руски / српски
филм,
- представи руске / српске
глумце.

Октябрьская революция;
Белая армия; Крым
В каком месяце? В каком
году?
Когда ты родился/-лась?
Русская эмиграция в мире
и в Сербии
Поезда́, дома́, учителя́,
леса́…
«Если б знали вы…» условное наклонение
Граф Вронский
Песня «Там далеко»
Фильмы с участием
Милоша Биковича
Простая сравнительная
степень: лучше, хуже,
дальше (…), чем я / меня
Интеркултурни
садржаји:
- руски филмови и
глумци
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- фронтални
- индивидуални
- у пару
- групни

- текстуална
- разговорна
- демонстративноилустративна
-игровне активности
- писани радови
- решавање вежбања
- интерактивна
(кооперативна)

Ученика:
- слушају
- читају
- пишу
- преписују
- драматизују
мини-ди-јалоге
- одговарају на
питања
- постављају
питања
- раде вежбања
- учествују у
играма
- певају
Наставника:
- чита
- пише
- објашњава
- даје упутства
- поставља

- уџбеник
- радна свеска
- свеска за
школски и
домаћи рад
- свеска за
граматику
- компакт-диск
- ЦД плејер
- пројектор
- Power Point
презентације
- табла
- одштампан
материјал за
увежбавање и
проверу
усвојености
граматич-ких и
лексичких
садржаја

октобар,
новембар
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- историјске чињенице
везане за Русију и Русе у
Србији
- Лав Толстој
- значајне историјске
личности
- руски стрип-цртачи у
Србији
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питања
- помаже
ученицима да
искажу оно што
желе
- исправља
грешке у
изговору
- подстиче
активност
ученика
- саставља
задатке за
вежбање и
писмене провере
знања
- припрема за
час штампани
материјал за
увежбавање
обрађених
граматичких и
лексичких
садржаја
- организује
време на часу
- прегледа
домаће задатке,
контролне
вежбе, тестове
- информише
ученика о
критеријумима
оцењивања
- води
евиденцију о
сваком ученику:
о доношењу
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прибора на час,
домаћим
задацима, о
одговарањима
- пева
Наставна тема: «Любовь не знает границ»
Изражавање количине, бројева и цена
Исказивање жеља, интересовања, потреба, осећања
Исказивање припадности и својине
Описивање карактеристика бића, предмета, појава и места
Исказивање просторних односа и упутства за оријентацију у простору
На крају теме ученик ће
бити у стању да:
⎯ попуни образац (пријаву за
конкурс) ⎯ употреби
присвојне заменице за
исказивање својине ⎯ користи
безличну форму глагола ⎯
користи редне бројеве преко
десет ⎯ разуме и примењује
преношење говора других –
неуправни говор ⎯ зна и
говори о руским и српским
празницима ⎯ пева песму
„Златни град
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Заявка на конкурс
Международная
олимпиада Мой / твоя /
наше / ваши Его / её / их
Ты хочешь пить? – Нет,
не хочу / да, хочу Я хочу,
мы хотим; мне хотелось /
тебе хочется Десятый /
восьмидесятый /
восемьдесят восьмой
День смеха, День
России… Душан сказал,
что он должен поехать…
Интеркултурни
садржаји: - руска музика
- «Город золотой»
(группа Аквариум) географски појмови руски и српски празници

- фронтални
- индивидуални
- у пару
- групни

- текстуална
- разговорна
- демонстративноилустративна
-игровне активности
- писани радови
- решавање вежбања
- интерактивна
(кооперативна)

Ученика:
- слушају
- читају
- пишу
- преписују
- драматизују
мини-дија-логе
- одговарају на
питања
- постављају
питања
- раде вежбања
- учествују у
играма
- певају
Наставника:
- чита
- пише
- објашњава
- даје упутства
- поставља
питања
- помаже
ученицима да

- уџбеник
- радна свеска
- свеска за
школски и
домаћи рад
- свеска за
граматику
- компакт-диск
- ЦД плејер
- пројектор
- Power Point
презентације
- табла
- одштампан
материјал за
увежбавање и
проверу
усвојености
граматичких и
лексичких
садржаја

новембар,
децембар
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искажу оно што
желе
- исправља
грешке у
изговору
- подстиче
активност
ученика
- саставља
задатке за
вежбање и
писмене провере
знања
- припрема за
час
штампани
материјал за
увежбавање
обрађених
лексичких и
граматичких
садржаја
- организује
време на часу
- прегледа
домаће задатке,
писмене вежбе,
тестове
- информише
ученика о
критеријумима
оцењивања
- води
евиденцију о
сваком ученику:
о доношењу
прибора на час,
домаћим

182

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
задацима, о
одговарањима
- пева
Наставна тема: «Собираемся в дорогу»

На крају теме ученик ће
бити у стању да:
⎯ примењује комуникативну
функцију писања писма или
поруке
⎯ усвоји и користи бројеве
2,3,4
⎯ усвоји податке о полагању
матурског испита у Русији
⎯ примењује правила за
исказивање разних врста
кретања помоћу глагола
кретања
⎯ користи повратне глаголе у
прошлом и садашњем
времену
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Исказивање радње у прошлости и садашњости
Изражавање разних врста просторних односа (различитих начина кретања)
Исказивање количине, бројева и цена
Упућивање позива и реаговање на позив
Исказивање интересовања и захвалности
- фронтални
- текстуална
Ученика:
Откуда / куда /
индивидуални
разговорна
- слушају
пассажиры / класс Двух
- у пару
- демонстративно- читају
друзей; трём друзьям;
- групни
илустративна
- пишу
четырьмя часами ГИА
-игровне активности
- преписују
Приезжай / приходи…
- писани радови
- драматизују
идти – ходить; ехать –
- решавање вежбања
мини-ди-јалоге
-интерактивна
- одговарају на
ездить; нести – носить;
(кооперативна)
питања
вести – водить; бежать –
- постављају
бегать; везти – возить
питања
Идти куда? – Вперёд
- раде вежбања
Приехать откуда? –
- учествују у
Издалека Привёл /
играма
- певају
привезла / принесли…
Заявление директору;
просим вас разрешить
Наставника:
нам… Глагол надеяться Я
- чита
учусь; ты занимаешься;
- пише
он смеётся; мы
- објашњава
обнимаемся; вы
- даје упутства
радуетесь; они
- поставља
питања
увлекаются; ты / она
- помаже
улыбалась; он учился…
ученицима да
Интеркултурни садржаји:
искажу оно што
- матурски испити ГИА /
желе

- уџбеник
- радна свеска
- свеска за
школски и
домаћи рад
- свеска за
граматику
- компакт-диск
- ЦД плејер
- пројектор
- Power Point
презентације
- табла
- одштампан
материјал за
увежбавање и
проверу
усвојености
граматич-ких и
лексичких
садржаја

децембар,
јануар
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ЕГЕ - форма писања
писма / молбе - позивање
у госте
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- исправља
грешке у
изговору
- подстиче
активност
ученика
- саставља
задатке за
вежбање и
писмене провере
знања
- припрема за
час штампани
материјал за
увежбавање
обрађених
лексичких и
граматичких
садржаја
- организује
време на часу
- прегледа
домаће задатке,
контролне
вежбе, тестове
- информише
ученика о
критеријумима
оцењивања
- води
евиденцију о
сваком ученику:
о доношењу
прибора на час,
домаћим
задацима, о
одговарањима
- пева
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Наставна тема: «Москва»

На крају теме ученик ће
бити у стању да:
- усвоји и презентује нова
културолошка знања о
Москви / Русији
- примењује све
падежнеоблике придева за
исказивање особине /
описивање појмова и особа
- примени нове заменице
- пева песму „Натали“
- зна и користи личне
заменице за треће лице
једнине и множине
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Описивање бића, предмета, места, појава, радњи, стања и збивања
Исказивање времена
Описивање спољашњег изгледа човека
Исказивање просторних односа и упутстава за оријентацију у простору (и времену)
- фронтални
- текстуална
Ученика:
Музей советских игровых
- индивидуални
- разговорна
- слушају
автоматов
- у пару
- демонстративно- читају
На следующий день; золотые - групни
илустративна
- пишу
купола; в синих пальто…
- игровне активности
- преписују
Великий художник Васнецов
- писани радови
- драматизују
Какой сегодня день?
- решавање вежбања
мини-ди-јалоге
Который из вас?
-интерактивна
- одговарају на
О каком / с которыми…
(кооперативна)
питања
«Натали» - Григорий Лепс
- постављају
Описивање спољашњег
питања
изгледа: Маленький нос;
- причају
кудрявые волосы
- раде вежбања
С ним; у неё; без него; между
- учествују у
ними…
играма
- певају
Интеркултурни садржаји:
- знаменитости Москве
Наставника:
- песма „Натали“
- чита
- велики уметници (сликари)
- пише
- начин прославе матуре у
- објашњава
Русији
- даје упутства
- поставља
питања
- помаже
ученицима да
искажу оно што
желе
- исправља
грешке у
изговору
- подстиче

- уџбеник
- радна свеска
- свеска за
школски и
домаћи рад
- свеска за
граматику
- компакт-диск
- ЦД плејер
- пројектор
- Power Point
презентације
- табла
- одштампан
материјал за
увежбавање и
проверу
усвојености
граматичких и
лексичких
садржаја

фебруар
, март

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
активност
ученика
- саставља
задатке за
вежбање и
писмене провере
знања
- припрема за час
штампани
материјал за
увежбавање
обрађених
граматичких
садржаја
- организује
време на часу
- прегледа домаће
задатке,
контролне вежбе,
тестове
- информише
ученика о
критеријумима
оцењивања
- води евиденцију
о сваком
ученику: о
доношењу
прибора на час,
домаћим
задацима, о
одговарањима
- пева
Наставна тема: «Крайний север»
Исказивање жеља, потреба, осећања
Исказивање планова и намера
Изражавање количине бројевима и другим средствима
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На крају теме ученик ће
бити у стању да:
- усвоји и презентује нова
знања о градовима у Русији
(Архангелск),
- користи глагол стать за
исказивање будуће радње
(професије),
- користи заменицу себя са
глаголом (чувствовать себя),
- зна и примењује облике
броја 1,
- користи глаголе у простом и
сложеном будућем времену,
- исказује количину речима
много, мало…,
- зна и користи бројеве од 5 –
20, као и број (именицу)
хиљаду,
- примењује функцију позива
на заједничку радњу (и
облике императива).
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Изражавање молбе, захтева, предлога
Исказивање радње у садашњем и будућем времену
Упућивање позива и реаговање на предлог за учешће у заједничкој активности
- фронтални
- текстуална
Ученика:
Михаил Васильевич
- индивидуални
- разговорна
- слушају
Ломоносов
- у пару
- демонстративно- читају
Стать кем / чем: ботаником,
илустративна
- пишу
- групни
юристом, актёром…
- игровне активности
- преписују
Ненцы – народ севера России
- писани радови
- драматизују
Пишу / напишу
- решавање вежбања
мини-ди-јалоге
Говорят / скажут
- интерактивна
- одговарају на
Рассказываете / расскажете
(кооперативна)
питања
Ест / съест
- постављају
Ем, ешь; дам, дашь…
питања
Я чувствую (себя) хорошо /
- раде вежбања
боль
- учествују у
Быть вне себя
играма
Они жили в одном лагере;
- певају
она поехала одна; ни
одного…
Наставника:
Мало времени, много детей,
- чита
несколько дней, сколько
- пише
лет…
- објашњава
Семь столов; около
- даје упутства
двенадцати…
- поставља
Белые ночи Архангельска
питања
Пять тысяч рублей; две
- помаже
тысячи динаров
ученицима да
Встань, сядь, давайте
искажу оно што
дружить, прочитаем, пойдём!
желе
- исправља
грешке у
Интеркултурни садржаји:
изговору
- Архангелск и „беле ноћи“
- подстиче
- М. В. Ломоносов
активност
- Ненци
ученика
- народна песма „Ой, мороз,
- саставља
мороз“

- уџбеник
- радна свеска
- свеска за
школски и
домаћи рад
- свеска за
граматику
- компакт-диск
- ЦД плејер
- пројектор
- Power Point
презентације
- табла
- одштампан
материјал за
увежбавање и
проверу
усвојености
граматичких и
лексичких
садржаја

март,
април
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задатке за
вежбање и
писмене провере
знања
- припрема за час
фотокопиран
материјал за
увежбавање
обрађених
граматичких
садржаја
- организује
време на часу
- прегледа домаће
задатке,
контролне вежбе,
тестове
- информише
ученика о
критеријумима
оцењивања
- води евиденцију
о сваком
ученику: о
доношењу
прибора на час,
домаћим
задацима, о
одговарањима
- пева
Наставна тема: «Возвращение домой»
Исказивање просторних односа и величина
Давање упутстава (оријентација, правац кретања)
Изражавања степена особине бића, предмета и појава
Исказивање количине, бројева и цена
Изражавање радње у прошлости
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На крају теме ученик ће
бити у стању да:
- усвоји и примењује начине
исказивања места и правца,
- зна и користи бројеве /
именице милион и милијарда,
- примењује облике именица
женског рода на меки знак,
- зна и користи облике
простог и сложеног
компаратива,
-усваја нове глаголе у
садашњем времену
- зна и пева песму,
Владимира Висоцког
- говори о плановима за
матурско вече.
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Место и направление: здесь,
сзади, налево…
Белые ночи
Миллионы рыб в океане
4 миллиона рублей
Речь, вещь, (метель), помощь,
мышь
Более сильный / менее
сильный
Бабушка пекла; мы не могли;
они легли спать
Один раз обещал/я обещаю
тебе/буду обещать…
Выпускной вечер
Интеркултурни садржаји:
- вожња запрегом
- «беле ноћи»
- песма «Москва – Одеса» (Владимир Висоцки)
- матурско вече

- фронтални
- индивидуални
- у пару
- групни

- текстуална
- разговорна
- демонстративноилустративна
- игровне активности
- писани радови
- решавање вежбања
- интерактивна
(кооперативна)

Ученика:
- слушају
- читају
- пишу
- преписују
- драматизују
мини-ди-јалоге
- одговарају на
питања
- постављају
питања
- раде вежбања
- учествују у
играма
- певају
Наставника:
- чита
- пише
- објашњава
- даје упутства
- поставља
питања
- помаже
ученицима да
искажу оно што
желе
- исправља
грешке у
изговору
- подстиче
активност
ученика
- саставља
задатке за
вежбање и
писмене провере
знања

- уџбеник
- радна свеска
- свеска за
школски и
домаћи рад
- свеска за
граматику
- компакт-диск
- ЦД плејер
- пројектор
- Power Point
презентације
- табла
- одштампан
материјал за
увежбавање и
проверу
усвојености
граматичких и
лексичких
садржаја

мај
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- припрема за час
штампани
материјал за
увежбавање
обрађених
граматичких
садржаја
- организује
време на часу
- прегледа домаће
задатке,
контролне вежбе,
тестове
- информише
ученика о
критеријумима
оцењивања
- води евиденцију
о сваком
ученику: о
доношењу
прибора на час,
домаћим
задацима, о
одговарањима
- пева
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
- Креирање годишњег и месечних планова полазећи од исхода,
- припрема индивидуалних образовних планова за ученике којима је потребна додатна образовна подршка,
- припрема индивидуалних образовних планова за ученике са изузетним способностима,
- коришћење препоручених језичких активности и садржаја у комуникативним функцијама које оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у
свакодневном животу,
- смењивање различитих техника/активности на часу,
- увежбавање различитих језичких вештина (слушање, читање, писање, говор, медијација),
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- корелација са другим предметима (српски језик, енглески језик, географија, историја, веронаука, информатика и рачунарство, музичка култура и др.),
- рад на развијању различитих компетенција,
- праћење и вредновање наставе и учења (формативно и сумативно оцењивање),
- два писмена задатка у току школске године,
- евалуација,
- учешће ученика у ваннаставним активностима (секција руског језика, приредбе, конкурси, такмичења, посете Руском дому, Руском центру на Филолошком
факултету).
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХОР И ОРКЕСТАР
ЦИЉ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА
ПО
ОБРАДА ОСТАЛИ
ТЕМИ

•

•

•

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
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•

•

и поштовању.
Поспешивање позитивног утицаја
музике на здравље, смањењс стреса,
агресивности и побољшање здравља
уопште.
Подстицање доживотне љубави
према музици учествовањем у
групном музицирању.

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ РАДА

МЕТОДЕ

АКТИВНОСТИ

• Монолошкодијалошка
• Илустративно демонстративна
• Метода практичних
радова
• Игровне активности

• Певање
• Слушање
• Свирање
• Анализа нотног
текста
• Синтеза
музичких
активности

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

Наставна тема: ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ (певањем и свирањем)
•
•

•

•

•

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
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• 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

•
•
•
•

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима

• Нотни записи
• Клавир
• Инструменти
Орфовог
инструментаријума
• ЦД плејер
• ЦД
IX-VI
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осетљивости за оне
предмета;
којима је потребна помоћ • Свирање на инструментима
(нпр. стари, болесни...);
Орфовог
• Унапређивање
инструментаријума и
различитих врста
другим инструментима;
писмености (медијске,
• Избор инструмената и
културне...);
извођача у формирању
• Култивисање коришћења
оркестра;
слободног времена;
• Расписивање деоница и
• Подстицање
увежбавање по групама;
интеркултуралног
• Спејање по групама и
дијалога;
заједничко свирање целог
• Јачање осетљивости за
оркестра;
различитост;
• Ритмичко-интонативно и
• Јачање генерацијских
стилско обликовање
веза између ученика
композиција.
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.
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• У извођењу музике обавезно радити на читању с листа једноставног ритмичког и мелодијског записа. Рад се базира на квалитетном музичком изражавању уз
обраћање пажње на тонски опсег и физиолошке промене певачког апарата (мутирање) и подстицању и развијању личног стила изражавања ученика. Обрада
песама по слуху и из нотног текста (анализа нотног текста, савладавање ритма, певање солмизацијом и на крају певање литерарним текстом). Свирање
композиција на ритмичким и мелодијским инструментима уз претходно анализирање и солмизациону обраду. Развијање моторичких вештина, координација
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покрета и опажајне способности.
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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 интегришу, функционализују и унапреде претходна
знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области становања,
одевања, исхране и употребе различитих материјала. .
Циљ се реализује кроз низ међупредметних корелација
Задаци наставе домаћинства јесу:
- 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, исхране, културе становања и одевања;
- 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 способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових информационих и
комуникационих технологија;
- развијање еколошке свести и спремности да се сопственим деовањем доприноси очувању здраве околине, стандарда и квалитета
живљења;
- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивање квалитета живота;
- развијање сарадничких односа са околином, неговање способности слушања и уважавања мишљења других, подстицање способности
толеранције, изношења става и формулисања аргумената за изнети став;
- развијање свести о сопственим знањима и способностима.
1. Средства за одржавање личне хигијене и хигијене стана
2. Исхрана човека
1. Лична хигијена
- средства за личну хигијену
- козметика
- кућна апотека
- одржавање стана
- уклањање мрља и заштита материјала
- бојење и лакирање дрвета
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- отпадни материјали у домаћинству
Стицање знања о коришћењу воде у домаћинству, о хемијској и микробиолошкој исправности воде, разликама између техничке
и пијаће воде, као и тврде и меке.
Познавање опасности загађења животне средине и предлаже како да се спрече штетне последице загађења.
Развијање еколошке свести, као и свести о сопственим знањима и умењима
Биологија, хемија, техничко и информатичк о образовање, географија, ликовно - примена ИКТ у настави - истраживачки рад дебата - самостални ученички радови - вршњачка едукација - тематски дан - групни рад - рад у пару -израда паноа -стручна предавања
-формативно свакодневно оцењивање -усмено одговарање -писмена повера -активност на часу -израда домаћих задатака -вежбање практични радови -ППТ презентација
2. Исхрана човека - јеловник, састављање - састојци хране и потребе - навике у исхрани – истраживање - последице неправилне
исхране - органска и ГМО храна - апарати за обраду хране - загађивање хране и мере заштите - припрема салата, сокова и млечних
напитака - аранжирање хране, стола и послуживање - култура исхране и понашање за трпезом
Стицање знања о значају правилне исхране и да се исхраном уноси шест главних врста супстанци битних за функционисање
људског организма, као и њихову заступљеност.
Препознавање еколошки и генетски модификоване хране.
Стиче знања о припреми и чувању намирница ( конзервисању), планирању дневних оброка и састављању јеловника.
Формирање практичних знања и вештина за послуживање хране, културних навика приликом узимања хране, као и неговање културе
исране и живота уопште.
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ХОР И ОРКЕСТАР
ЦИЉ

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА
ПО
ОБРАДА ОСТАЛИ
ТЕМИ

•

•

•

•

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,
агресивности и побољшање здравља
уопште.
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•

Подстицање доживотне љубави
према музици учествовањем у
групном музицирању.
ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ РАДА

МЕТОДЕ

АКТИВНОСТИ

• Монолошкодијалошка
• Илустративно демонстративна
• Метода практичних
радова
• Игровне активности

• Певање
• Слушање
• Свирање
• Анализа нотног
текста
• Синтеза
музичких
активности

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ВРЕМЕ
РЕАЛ.

Наставна тема: ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ (певањем и свирањем)
•
•

•

•

•

•

•

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...);
Унапређивање
различитих врста
писмености (медијске,
културне...);
Култивисање коришћења
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• 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;
• Избор инструмената и
извођача у формирању
оркестра;

•
•
•
•

Фронтални
Групни
Индивидуални
Рад у паровима

• Нотни записи
• Клавир
• Инструменти
Орфовог
инструментаријума
• ЦД плејер
• ЦД
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слободног времена;
• Расписивање деоница и
Подстицање
увежбавање по групама;
интеркултуралног
• Спејање по групама и
дијалога;
заједничко свирање целог
• Јачање осетљивости за
оркестра;
различитост;
• Ритмичко-интонативно и
• Јачање генерацијских
стилско обликовање
веза између ученика
композиција.
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.
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• У извођењу музике обавезно радити на читању с листа једноставног ритмичког и мелодијског записа. Рад се базира на квалитетном музичком изражавању уз
обраћање пажње на тонски опсег и физиолошке промене певачког апарата (мутирање) и подстицању и развијању личног стила изражавања ученика. Обрада
песама по слуху и из нотног текста (анализа нотног текста, савладавање ритма, певање солмизацијом и на крају певање литерарним текстом). Свирање
композиција на ритмичким и мелодијским инструментима уз претходно анализирање и солмизациону обраду. Развијање моторичких вештина, координација
покрета и опажајне способности.
•
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Циљ изучавања предмета свакодневни живот у прошлости јесте проширивање знања из области опште културе и оспособљавање
ученика да, упознавањем с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету
и разноврсности историјских појава и процеса. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике друштвених и
културних промена и да науче како да сагледају себе у односу према "другом" како би сопствени идентитет потпуније и целовитије
интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
Задаци предмета су да ученици, посредством наставе, која је усмерена упознавању различитих елемената свакодневног живота, као
што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, забава, становање, одевање и друго, уоче њихову условљеност историјским
догађајима и процесима.
Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости
Србије, Европе и света, с намером да се уоче њихови заједнички именитељи и препознају различитости које постоје у датом
историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и
истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да овладају елементарним знањима о прикупљању историјске грађе и
да развију критички однос према тој грађи и другим остацима прошлих времена.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости
- усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости
- стекну знања о свакодневном животу у Европи и свету од краја XIX до краја XX века
- стекну знања о свакодневном животу код Срба од краја XIX до краја XX века
- усвоје и прошире знања о улози фотографије, филма, радија и телевизије у свакодневном животу људи некад и сад
- развијају истраживачку радозналост
- развијају способност повезивања знања из различитих области.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД
Појам свакодневног живота (уочавање разлике између политичке историје, друштвене историје и историје свакодневног живота и
указивање на основне тематске области истраживања - исхрана, становање, одевање, образовање, односи у породици и локалној
заједници, лечење, религиозност и веровања обичних људи, забава, такмичарске игре и др). Значај проучавања свакодневног живота у
прошлости (прошлост не припада само владарима, војсковођама и државницима, већ и обичним људима - женама, мушкарцима и деци,
чији живот можемо упознати једино истраживањем њихове свакодневице).
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ФОТОГРАФИЈА, ФИЛМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА НЕКАД И САД
Феномен фотографије, филма, радија и телевизије (као техничка достигнућа, начин уметничког изражавања, средства масовне
комуникације, сазнавања и образовања, и као изузетан историјски извор). Фотографија, филм, радио и телевизија у садашњости (као
пратиоци свих видова живота савременог човека - њихова друштвена функција, употреба и злоупотреба; фотографија, филм, радио и
телевизија у тржишној утакмици, економској и политичкој пропаганди). Фотографија, филм, радио и телевизија у прошлости (развој оптичка сочива, дагеротипија, мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне слике, биоскоп, радио таласи, катодна цев, екран...;
феномен "тромости ока", прва филмска пројекција 1895 - браћа Лимијер, филмски журнали - филм као извор информација о
догађајима; "фабрика снова" у Холивуду - филм као масовна забава и индустрија, "звезде" немог филма - Чарли Чаплин, Бастер Китон,
Рудолф Валентино, Глорија Свансон, Лилијен Гиш...; почетак ере звучног филма - Џез певач из 1927. са Ал Џолсоном у насловној
улози, појава анимираних филмова - Волт Дизни и његови јунаци; појава колор филмова; филмски трикови, фестивали и награде Златна палма, Златни лав, Златни медвед, Оскар...; оснивање радио-станица, појава телевизије 1925. године и увођење првих редовних
телевизијских програма 1935/36; превласт телевизије над другим медијима у другој половини XX века; примери политичке
злоупотребе фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку; најзначајнији редитељи - Дејвид Ворк Грифит, Сергеј Ејзенштајн,
Луис Буњуел, Чарли Чаплин, Џон Форд, Алфред Хичкок, Федерико Фелини, Џон Хјустон, Орсон Велс, Франсоа Трифо...).
Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса Јовановића, породични фотоалбуми, прва филмска пројекција у Србији 1896, први српски филмови
- Крунисање краља Петра I из 1904. и први играни филм Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа из 1911. године; биоскопи браће
Савић и Светозора Боторића у Београду, најзначајнији и најгледанији филмови, значајни филмски глумци
- Илија Станојевић, Добрица Милутиновић, Љубинка Бобић и други;
почетак рада прве радио-станице - Радио Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на сајму у Београду 1939, тајно праћење
програма Радио Лондона за време окупације, оснивање Телевизије Београд 1958, заједничко гледање ТВ програма, постојање само
једног телевизијског програма, кућни радио и ТВ апарати као статусни симболи;
-међународно признати српски редитељи - Александар Петровић, Живојин Павловић, Душан Макавејев, Емир Кустурица, Слободан
Шијан, Горан Марковић, Срђан Карановић, Горан Паскаљевић, Срђан Драгојевић...).
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ ОД КРАЈА XIX ДО КРАЈА XX ВЕКА
Свакодневни живот у Европи и свету од краја XIX до краја XX века
Начин исхране (промене у припремању намирница, јеловнику, начину чувања и конзервирања хране; кухињски апарати - електрични
шпорет, фрижидер и др; ресторани "брзе хране", пиће - појава газираних безалкохолних пића, конзумирање кафе, чаја, дувана и др).
Одевање (природни и вештачки материјали и начини обраде, стилови у одевању, култура одевања, модне куће, појава модне
индустрије, свакодневна и свечана одећа, џинс као карактеристика одевања младих у читавом свету, накит, фризуре, шминка, парфеми,
лична хигијена...).
Породични односи (традиционални и савремени погледи на породицу, положај детета; промене настале после Првог светског рата у
односима међу половима, сексуална револуција).
Становање (грађевински материјали, начин градње, развој грађевинске технике, врсте објеката и организација простора; разлика у
начину становања између села и града и између богатих и сиромашних; осветљење - гас и струја; грејање, употреба соларне енергије,
кућни инвентар, кућни апарати - фен, машина за веш, миксер, усисивач...; украшавање стамбеног простора - слике, портрети чланова
породице, фотографије).
Живот у граду (просторно и урбано планирање; индустријске четврти, радничка насеља и предграђа; боемске четврти; појава модерне
инфраструктуре - водовод, канализација, метро, проблем загађења, одношење и складиштење отпада; живот у време светских ратова,
примери Париза, Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт Петербурга и др).
Живот на селу (основни ритмови аграрне производње, организација радног дана, примена савремених агротехничких мера и
механизације, миграције сеоског становништва у градове).
Образовање и васпитање (школе и универзитети, улога цркве и државе - појава световног и обавезног образовања; ширење
писмености, појава школских уџбеника, забрањене књиге, појава легата и задужбина; положај ученика - награђивање и кажњавање,
одевање ученика, Скаутски покрет).
Верски живот (обележја свакодневног живота припадника различитих верских конфесија - сличности и разлике у веровањима и
обичајима између католика, протестаната, православаца, муслимана, Јевреја; атеизам).
Војска (живот војника у рату и миру, жене у војсци, израда и изглед војне опреме: артиљерија, авијација, подморнице, носачи авиона,
аутоматско оружје, торпеда, тенкови, бојни отрови, ракетне јединице, радари, нуклеарно наоружање и др; развој модерне војне
стратегије и тактике, униформе и војна одликовања; војно образовање, војници и цивили у тоталном рату). Забава (биоскопи, игре,
плес уз музику, грамофони, магнетофони, ЦД, компјутери, балови, матине, маскирање, улични забављачи, путујућа позоришта; џез,
рок и поп музика и др).
Спорт (модерне Олимпијске игре, аматерски и професионални спорт, најпопуларнији спортови - кошарка, фудбал, тенис, рагби и др).
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Комуникације, путовања и туризам (развој поштанског, телеграфског, телефонског, железничког, аутомобилског и авионског
саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и новинарство, Интернет, откривање нових дестинација, гостионице и хотели, путничке
агенције...).
Односи и стереотипи према другом и различитом (према припадницима друге нације, вероисповести, пола, расе, политичког уверења,
професије, према хендикепиранима и оболелима...).
Брига о телу и здрављу - лечење (болнице, начини здравствене заштите и превентиве, развој медицине, рендген зраци, хуманитарне
организације - Црвени крст; лекови и лековито биље, апотеке, заразне болести, болести морнара, хигијенски услови, епидемије и др).
Свакодневни живот код Срба од краја XIX до краја XX века
Начин исхране (реконструкција могућег јеловника - двор, град, село; промене у припремању намирница, начину чувања хране и њеном
конзервирању; посни и мрсни циклуси, национална кухиња, утицаји других кухиња на карактер исхране; пиће, конзумирање кафе и
дувана).
Одевање (материјали и тканине, разлике у одевању код припадника различитих друштвених група; грађанско одело и униформе;
народна ношња у Србији, савремени начин одевања).
Становање (култура становања, грађевински материјали, начин градње, изглед објеката и организација простора; разлике у становању
код Срба: дворци, градске куће, конаци, сеоске куће; дворови владара - Милана и Александра Обреновића, Петра и Александра
Карађорђевића, Николе Петровића, резиденције Јосипа Броза; украшавање стамбеног простора - намештај, слике, иконе, портрети
чланова породице, фотографије; уређење дворишта).
Индустрија, трговина и занатство (индустријализација Србије - пиваре, стакларе, текстилна и аутомобилска индустрија; стари занати).
Живот у граду (основни типови градских насеља - град, варош, варошица, "дивља" насеља; оријентални и европски утицаји;
електрификација, јавни градски превоз - фијакери, трамваји, тролејбуси и аутобуси, живот у граду за време окупације: 1915-1918. и
1941-1945. године, примери Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца и др.).
Живот на селу (основни ритмови аграрне производње; основна обележја земљорадње, виноградарства и сточарства; задруга, моба,
позајмица; пољопривредна оруђа, млинови, ветрењаче, чување и складиштење хране, живот на селу за време окупације: 1915-1918. и
1941-1945. године, миграције сеоског становништва у градове).
Породица (обичаји животног циклуса - рођење, свадба, смрт, сахрана; положај мушкарца, жене и детета у породици и локалној
заједници, живот у ужој и широј породици).
Верски живот (православни идентитет, сличности и разлике у веровањима и обичајима између православаца и других вероисповести католика, муслимана, Јевреја, протестаната; атеизам).
Друштвени живот (основни празници - породични, верски и државни; значај празника, промене празника, промена календара; радни и
нерадни дани; улога кафана, барова, "кафића", дискотека; различити облици забавних активности: на селу - коло, прела, посела, сеоске
славе; у граду - балови, матинеи, соареи, клубови, излети, књижевне дружине и читалишта, позориште, биоскопи...).
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Спорт (оснивање Српског олимпијског клуба 1910, учешће на међународним такмичењима и велики успеси, спортска друштва и
клубови - "Соко", "Партизан", "Црвена звезда", "Војводина"...; савремени спорт и спортски живот).
Односи и стереотипи према другом и различитом (према припадницима друге нације, вероисповести, пола, расе, политичког уверења,
професије, према хендикепиранима и оболелима...).
Образовање (ширење писмености у локалним срединама, увођење обавезног основног образовања, оснивање музичких и уметничких
школа, женских учитељских школа и гимназије, универзитети, један дан у школи, школска слава, одевање ученика, школовање женске
деце, школовање у иностранству, оснивање покрета Трезвена младеж, насиље у школи).
Војска (живот војника у рату и миру, жене у војсци, израда и изглед војне опреме; развој војне стратегије и тактике, српске и
југословенске војне униформе и одликовања; војно образовање - оснивање војне академије).
Брига о телу и здрављу - лечење (болнице у Србији, начини здравствене заштите и превентиве, хуманитарне организације - Црвени
крст; народна и алтернативна медицина, апотеке, заразне болести, хигијенски услови, епидемије...).
Комуникације, путовања и туризам (развој поштанског, телеграфског, телефонског, железничког, аутомобилског и авионског
саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и новинарство, Интернет, откривање нових дестинација, гостионице и хотели, визни режим
као пресецање комуникација...).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни програм за осми разред је концепцијски тако постављен да представља смисаону целину која се ослања на наставне садржаје
из петог, шестог и седмог разреда. Састоји се из три тематске целине.
Прва целина се може одредити као базична јер сви програми за овај предмет, од петог до осмог разреда, њоме започињу. Садржаји у
оквиру ове теме намењени су прецизнијем одређивању појма свакодневни живот, као и објашњавању значаја проучавања свакодневног
живота људи у прошлости.
Друга целина обухвата само један садржај свакодневног живота. У осмом разреду та тема је Фотографија, филм, радио и телевизија
некад и сад, која се обрађује полазећи од садашњости која је ученицима позната ка даљој прошлости, до времена настанка ових медија.
Трећа тематска целина се бави различитим аспектима историје друштва и историје свакодневног живота у одређеном временском
периоду. У осмом разреду то је савремено доба (XX век), чиме се обезбеђује веза са проучавањем историјских догађаја у оквиру
обавезног предмета историја.
Поделом на поменуте тематске целине, ученицима је омогућено да се у било којем разреду опредељују за овај изборни предмет први
пут, а да пропуштени програм(и) не представљају озбиљнију препреку. Они ученици који изаберу да током читавог другог циклуса
основног образовања и васпитања изучавају овај предмет, овладаће најважнијим појмовима и појавама које чине свакодневицу живота
људи у распону од праисторије до савременог доба, а са садржајима четири теме (по једна за сваки разред) биће детаљније упознати.
Иако је цео програм заснован на сазнањима о прошлости, неопходно је да се током рада са ученицима врши стална компарација са
савременим добом, чиме се потенцира схватање континуитета у развоју друштва и богатству садржаја из прошлости. Програмом се,
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такође, актуелизују односи локално - глобално, при чему ученици имају прилику да свој завичај боље проуче у односу на задату епоху.
У садржају програма дате су основне тематске целине, а наставник има слободу да креира коначну верзију програма за сваку групу са
којом ради, уважавајући интересовања ученика и циљеве и задатке предмета.
На почетку школске године, кад се ученици међусобно боље упознају јер најчешће припадају различитим одељењима, потребно је у
договору са њима извршити избор наставних садржаја. Наводећи интересантне историјске чињенице или питања (како су у прошлости
људи поправљали зубе, како су знали колико је сати, на који начин су осветљавали просторије и др), наставник побуђује ученичку
радозналост и мотивише их да се определе за неке од понуђених садржаја.
Улога и одговорност наставника састоје се у томе да те садржаје, затим, уобличи у конкретне наставне теме, које ће бити обрађиване
на часовима. На такав начин одабран наставни садржај, основа је за даљи рад наставника, планирање наставних активности и
методичко припремање за час.
Пожељно је да наставник тако организује свој рад да планиране активности добију дефинисану структуру, коју одликују
флексибилност и адаптибилност.
У припремној фази наставник прикупља довољно информација о садржајима који ће бити предмет рада са ученицима, али ће коначни
обим информација бити одређен ученичким потребама и могућностима да их припреме и приме. Наставник је тај који не дозвољава да
доминира претерана фактографија, а настоји да се постигне функционалност знања и повезаност чињеница у смисаоне целине. Он на
различите начине подстиче осамостаљивање ученика у прикупљању и сређивању историјских података, усмерава их на различите
изворе информација и подучава их како да се према њима критички односе. На тај начин се негује истраживачки дух и занимање за
науку, а подстиче се развој мишљења заснованог на провереним чињеницама и аргументима.
Основни приступ у раду јесте интердисциплинарност и савлађивање нових и непознатих чињеница помоћу оних блиских и познатих.
У оквиру овог предмета постоје велике могућности за интеграцију школског и ваншколског знања ученика, за излазак из оквира
школских уџбеника и учионице, укључивање родитеља и суграђана који поседују знања, колекције, књиге, филмове и другу грађу која
може да помогне у реализацији програма.
Наставник свакој наставној јединици приступа као посебном образовном и дидактичком проблему за који заједно са ученицима
проналази одговарајућа решења. Увек треба тежити комбиновању различитих метода рада (кратка предавања, гледање филмова,
читање књига, дискусије, анализа писаних извора, слика и фотографија, посете археолошким и историјским локалитетима, прављење
употребних предмета из прошлости...). Посебно је прикладно организовати ученике у тимове, где се централни задатак решава тако
што свако има свој појединачни радни задатак и улогу у тиму. У извођењу наставе самостално истраживање ученика је најважније, без
обзира на изабране методе рада. Наставникова је улога да организује наставу, пружи помоћ ученицима у раду (од давања информација
до упућивања на изворе информација) и да подстиче интересовање ученика за предмет. У току свих активности треба охрабривати
размену информација, како између ученика и наставника, тако и између самих ученика. Квалитет наставе унапредиће употреба
различитих наставних средстава као што су: илустрације, документарни и играни видео и дигитални материјали, археолошки
материјал или копије налаза, посете културно-историјским споменицима, компјутерске игре које се заснивају на реконструкцији
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друштва из прошлости и др. Домаћи задаци имају своје оправдано место у реализацији овог програма. Уколико се добро поставе, неће
додатно оптеретити ученике нити код њих изазвати одбојност. Разлог за увођење домаћих задатака не произилази из малог фонда
часова и обимног градива, већ из самог циља предмета. Домаћи задаци ће допринети да се ученици осамостале у истраживачким
активностима и прикупљању података, посебно када се ускладе с интересовањима ученика (не треба сви ученици да имају исти домаћи
задатак). Многе домаће задатке ученици могу радити у пару или мањој групи, уз помоћ породице, за време распуста, што су
недовољно искоришћени модалитети у раду с ученицима. Као и код других изборних предмета код којих оцена не утиче на школски
успех, оцењивање добија нешто другачију педагошку димензију. За овај предмет класично писмено и усмено испитивање знања није
погодно. Свака наставна активност је прилика да се ученик оцени. Наставник прати целокупни рад ученика и награђују све његове
аспекте. Поред стеченог знања о свакодневном животу људи у прошлости, наставник треба да награди и ученичко ангажовање, учешће
и посвећеност активностима независно од постигнућа. Оцена је одраз индивидуалног напредовања ученика и подстицај за његов даљи
развој. Како је садржај предмета повезан са свим областима живота (исхрана, одевање, образовање, лечење, производња, забава...),
ученици имају прилику да савлађивањем програма овог предмета добију бројне информације значајне за свој будући професионални
развој.
Наставник треба да има у виду и овај аспект предмета и, уколико код неког ученика препозна посебно интересовање за одређене
садржаје, или их ученик затражи сам, може да му укаже којом професијом би се могао бавити, односно у којој средњој школи се стичу
знања и звања за одређену област.
Да би се задаци наставе што потпуније остварили, требало би да постоји корелација с другим обавезним и изборним наставним
предметима као што су историја, географија, српски језик, ликовна култура, музичка култура, цртање, сликање и вајање, шах, верска
настава, грађанско васпитање... На крају школске године, као могућност да се систематизује и рекапитулира усвојено знање, може се
организовати изложба, приредба или друга пригодна манифестација, на којој би ученици показали стечено знање, материјале,
предмете и другу грађу коју су прикупили изучавајући овај изборни предмет. Овакве изложбе/приредбе захтевају од наставника да
планира часове на крају школске године за њихову припрему. Посебни захтеви Фотографија, филм, радио и телевизија некад и сад
реализовањем наставних садржаја ове тематске целине ученици ће се упознати са улогом и значајем фотографије, филма, радија и
телевизије у животу људи.
Наставне активности треба тако организовати да ученици схвате психолошки и социјални аспект ових медија и њихову позитивну и
негативну улогу. Да би разумели тај аспект, од ученика се може тражити да замисле како би се осећали када би им неко одузео све
фотографије из њиховог досадашњег живота, уништио снимке прослава њихових рођендана, изгубио снимке њихових родитеља кад су
били млади, или како би им изгледао живот када не би имали ни радио, ни телевизор, ни ДВД. На тај начин ће се указати на значај који
ови медији, осим на друштвеном плану, имају и за идентитет и интегритет сваког појединца.
Ученици ће уочити човекову потребу да задржи и сачува тренутке, посебно оне који су му значајни, да буде брзо информисан о
актуелним догађајима, да се забави, превазиђе досаду... Од старијих чланова породице ученици могу да сазнају како се некада живело
кад није свака кућа имала телевизор, радио или фотоапарат.
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Неопходно је указати на чињеницу да је технолошки развој у последњих неколико деценија XX века омогућио већу доступност ових
медија људима, а да је раније то био статусни симбол. Историју развоја фотографије, филма, радија и телевизије треба обрадити у
обиму у којем ученици желе, без великог броја података, користећи претходно стечена знања и са фокусом на разумевање тока
технолошког развоја и на то како су веће техничке могућности побуђивале креативност. На основу тога, ученици могу да дају своју
пројекцију о потенцијалном правцу даљег развоја медија. Поред разматрања прошлости и будућности медија, ипак највише пажње
треба посветити садашњости. Ученици могу да анализирају медије који су сада у употреби и схвате какву улогу они имају у
савременом друштву. Та анализа може бити добра подлога за организовање дебате између две групе, од којих би једна "бранила"
медије наводећи колико су значајни за живот човека, а друга би их "нападала" образлажући њихов негативан утицај.
Циљ такве дебате је реално сагледавање добрих и лоших страна медија и развијање критичког односа према ономе што медији нуде. У
ту сврху, могу се користити као пример рекламе јер су повезане са свим појмовима ове теме, а има их у великом броју и ученицима су
доступне.
Како су фотографија, филм, радио и телевизија као феномени блиски ученицима и свакодневно се са њима сусрећу, постоје велике
могућности да се организују различите активности.
Ученици могу да направе "кратку историју" своје породице од доступних фотографија с одговарајућим коментарима. Групе ученика
могу да припреме сценарио и сниме филм, чији је циљ да се забележи неки тренутак садашњости за који процењују да би био
интересантан у будућности. Може се, такође, припремити изложба фотографија са темом из школског живота. Свакодневни живот од
краја XIX до краја XX века наставни садржаји препоручени у овој теми дају могућност ученицима да стекну јаснију представу о
периоду од краја XIX до краја XX века. Највећи део прошлости припада обичним људима, који су нам по много чему веома блиски.
Тај "обичан" и углавном "безимени" свет појединаца и локалних заједница (сагледаних као опозиција центру) чини заправо историју
света, коју класична историја, политички и догађајно усмерена, представља само кроз историју држава, владара и владајућих елита.
Упознавањем са људском свакодневницом у савременом добу, као и у било којој другој историјској епохи, ученицима ће се указати
бројне сличности и разлике с данашњим временом.Уочавање сличности и разлика има два основна циља. Прво, ученицима ће се
апстрактност историјске науке о историјским процесима и ишчезлим државама и културама приближити кроз "конкретизацију"
прошлости у појави свакодневице обичних људи прошлих времена. Тиме се код ученика ствара свест да је прошлост некада била
нечија садашњост, као што и наша свакодневица веома брзо постаје прошлост. Друго, у дијалогу са различитим и другим, ученици ће
моћи да потпуније сагледају непосредно окружење и друштво у којем живе, као и себе саме. На тај начин, доћи ће до проширивања
стечених знања, а у исто време процес формирања свести о самом себи и околном свету биће употпуњен сазнањем о развоју и
усавршавању културних одлика различитих заједница, које најчешће одговарају променама њихових друштвено-економских система.
Тиме би требало да се код ученика подстакне развој вештине посматрања, употребе компаративности и критичког сагледавања
њиховог сопственог окружења и садашњице.
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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

- 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)

ц) Метода, техника и
облика рада
- 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...)

д) Оцењивања
- 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/

е) Исхода и стандарда
постигнућа
- 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:
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Идентификација

Облици индивидуализације:
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1. Разлике у физичким
својствима ученика
2. Разлике у менталним
способностима

- праћење деце на часовима физичког

- задаци на више нивоа сложености
- програмирана настава
- групни облик рада
- рад у пару

на часовима редовне,
допунске и додатне
наставе, као и у слободним
активностима

- разлике у знању ученика
- брзини читања и писања
- разумевању прочитаног
- брзини израде задатака
3. Разлике међу ученицима истих - нумеричке
општих способности
- 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?

- 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

КАДА?

- 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
- ставити ученика
близу наставника
- ставити ученика
близу позитивног узора
- стајати близу ученика
приликом предавања
- избегавати
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ПРЕДАВАЊЕ
ЛЕКЦИЈЕ
- поделити ученике у
парове да контролишу
рад
- написати кључне
ставке на табли
- предавати на начин
који ангажује више

ЗАДАЦИ:
- додатно време за
завршавање задатка
- поједноставити
сложена упутства
- тражити мање тачних
одговора за
завршавање задатка

КОНТРОЛНЕ
ВЕЖБЕ И ТЕСТОВИ
- дозволити тестове са
отвореним књигама
- усмено испитивање
- дати тестове који се
раде код куће
- користити
објективнија питања

ОРГАНИЗАЦИЈА
- обезбедити помоћ
другова око вештина
организације
- одредити један систем
за повезивање белешки
и задатака
- одредити друга

ПОНАШАЊЕ:
- 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/
1. Подаци о детету
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Начин прикупљања и извори информација
- различити извори /портфолио са радовима
детета

Особа
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2. Опис образовне ситуације

3. Социјалне вештине

4. Комуникацијске вештине

5. Самосталност и брига о себи

6. Утицај спољашњег окружења
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- посматрање
- разговор
- упитник
- тестови
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
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
Праћењем и посматрањем:
1. Канала комуникације које ученик користи да
прими информацију од других и да пренесе
другима
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
Процена:
1. породичног окружења (услови живота)
2. други услови који могу да утичу на учење и
напредовање

дете, родитељ, наставник, учитељ, пп служба

учитељ, ОС, родитељ, пп служба

учитељ, ОС, родитељ, пп служба, вршњаци

учитељ, ОС, родитељ

Родитељ, ОС

Родитељ, ОС
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ПЛАН ПОМОЋИ ДЕЦИ СА ДИСЛЕКСИЈОМ И ДИСГРАФИЈОМ
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
- недовољно уочавање
разлика између слова
сличних по облику, због чега
долази до њихове замене
- 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
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Вежбе које ће учитељи
примењивати у настави:
• 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

Активности учитеља које
могу помоћи детету:
• 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

Начин реализације активности
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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стиснуте или је простор
између њих неуједначен
- 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

•
•
•
•
•

•

писање по сећању
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)

•

•
•

•
•
•

•

преко дететовог рукописа,
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.

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
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логопедом/дефектологом у стручним институцијама.
Симптоми дислексије
споро и несигурно читање
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, добаробар, 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

217

Вежбе које ће учитељи
примењивати у настави:
- 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

Активности учитеља које могу помоћи Начин реализације активности
детету:
* Дијагностику и третман дислексије
• Што раније уочити тешкоћу и бити
врши искључиво дипл.дефектологспреман за помоћ детету;
логопед.
• Остварити што бољу сарадњу са
родитељима;
• Показати разумевање за дететове
Уколико се дететов недостатак уочи
потешкоће;
на време и благовремено упути на
• Истицати добра постигнућа;
логопедски третман резултати ће
• Утврдити степен знања и усвојене
бити бољи, а детету ће бити лакше
вештине;
да коригује своје читање, писање
• Прилагодити временски распоред рада
и/или рачунање.
дететовим потребама;
Третман се спроводи индивидуално,
• Задавати задатке које може да успешно
уз сарадњу са учитељима, школским
реши;
психолозима и родитељима.
• 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.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
обрнути
пријатељима итд.)
слова, бројеви као да се крећу,
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
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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.
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
- 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
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Вежбе које ће учитељи
примењивати у настави:
- 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

Активности учитеља које
Начин реализације активности
могу помоћи детету:
-ADHD дете треба да седи у
првој клупи, реду а добро је да -Обезбеђивање стручне подршке
га васпитач или наставник
специјалисте, дефектолога, школског
често гледа у очи, наравно,
психологаи/или педагога.
пријатељски.
-Посећивање адекватиних семинара
-ADHD дете захтева боље
-Питати дете шта би могло да му олакша
планирање задатака, више
савладавање “градива” и поштовање
објашњења и подробнија
дисциплине.
упутства од остале деце.
- организација простора требала би да
-Поставите правила која дете
буде константна, ученик треба да седи на
може да запамти, запише.
месту са којег му неће бити доступни
-Похвалите дететово коректно
ометачи пажње (прозор, врата, разни
понашање. Похваљивање треба извори буке...)
следи одмах након доброг
- испланирати и унапред припремити( не
поступка „Ово је зато што си
дозволити да импровизујете на самом
цртао, играо се у тишини.“
часу) следеће:
-Понављајте своје захтеве и
• упослити дете одмереним задацима
повремено му их поновите или • задатке поделити на кратке и једноставне
напишите.
кораке
• потребно је континуирано усмеравање
-Учитељима са ADHD дететом
ученикове пажње
квалитет треба да буде важнији • вербалне инструкције допунити
од квантитета.
визуелним или писаним упутствима
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краја обаве школске обавезе
- све ученике благовремено
• упутства и инструкције говорите јасно,
-нерадо се ангажују на задацима који
подсећајте на ту структуру, али и
смиреним гласом
захтевају дуготрајне менталне напоре
на правила која сте договорили, а
• не пропустите да похвалите дете з
- лако изгубе ствари неопходне за
која могу да висе на видном месту
ауспешно праћење инструкција или
свакодневно
у учионици или да буду
успешно урађен задатак
функционисање(играчке,оловке,
илустрована
прибор...)
- обично морају да се подсећају да
ураде свакодневне активности
*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
-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
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Вежбе које ће учитељи
примењивати у настави:
-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

Активности учитеља које могу
помоћи детету:
- 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

Начин реализације активности
-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

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
без детаља...)
-издвојите му оно што је најбитније
и не захтевајте од њега детаље
-задајте ученику задатке у малим
корацима
-испитујте ученика на начин који
њему одговара

-постигните споразум са ученицима у
одељењу о начину пропитивања и
тежини задатака за ученика са
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

припремљене табеле у једној свесци која
би само томе служила)
-сваки састанак са родитељима почните
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:
Циљеви часа (знања, вештине које ученик треба да стекне)
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Одељење:
Прописани стандард постигнућа:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
Кораци и активности у току часа:
Методе:
Оцењивање / начин провере остварености циљева/
Запажања са часа:

222

Потребна прилагођавања:
Потребан материјал за рад:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
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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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
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
Свечани пријем првака
Обележавање Дечје недеље
Дан здраве хране
Обележавање Дана просветних радника
Обележавање Међународног дана толеранције
Обележавање Дана дечијих права
Обележавање месеца борбе против болести зависности
Маскенбал
Новогодишња приредба
Божићни базар
Приредба поводом Дана Светог Саве
Дан државности – Сретење
Обележавање Дана жена
Приредба поводом Дана школе
Ускршњи базар
Учествовање на такмичењу у организацији Црвеног крста
Приредба за прваке
Завршна приредба ученика четвртог разреда
Прослава матурске вечери
Приредба за крај школске године
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар
Октобар
Новембар

Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
Рецитал ученика на руском и енглеском језику
Током године
Посете дечијим представама, концертима, анимираним биоскопским
пројекцијама, изложбама ликовних радова, свечаним академијама,
музејима
Организовање сусрета са познатим личностима из области културе
и дечијим песницима
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
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
Сарадња са Предшколском
установомм „Др Сима
Милошевић“
Стручно предавање ученицима
старијих разреда о штетности
конзумирања дрога
«Форум сцена» као подршка
пројекту «Моја школа-школа без
насиља»
Предавање о здравој исхрани
ОЗ у свим одељењима: Кућни ред
Разматрање кућног реда на првом
родитељском састанку у сваком
одељењу
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Октобар
Мај
децембар

НОСИОЦИ
Руководилац СВ учитеља, психопедагошка служба, руководиоци
радних јединица ПУ
тим за подршку ученицима
дир.школе

Током године

Наставници грађанског васптиања

октобар
Септембар

Доктор из ДЗ
Одељењске старешине

Септембар

Одељењске старешине
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Дан демократије
Избор најкултурније ученика у
одељењу или фаце месеца,
најбољег друга, „Ухватио сам те у
добром делу“.
Сарадња са суседним школама на
промовисању заједничких акција
у борби против насиља у нашој
средини (нпр. форумовање,
заједнички конкурс или „Ја имам
талента“)
Реализовање активности
Програма превенције проблема у
понашању ученика који се
реализује у сарадњи са
Факултетом за специјалну
едукацију и рехабилитацију
Дечија недеља – као недеља
афирмисања припадности групи
са позитивнм особинама која не
прихвата насиље
- Пријем првака у Дечији савез
Месец борбе против болести
зависности
Међународни Дан толеранције –
као дан афирмисања међусобног
понашања који сам по себи
елиминише насиље
Дан дечијих права
Сарадња са суседним школама на
промовисању заједничких акција
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Септембар

Наставница грађанског васпитања

Март – април

Одељењске старешине

Током школске године

Тим за заштиту деце од насиља

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

Прва седмица у октобру

Представник Дечијег савеза у
школи

Новембар

Наставник грађанског васпитања

Октобар

Наставник грађанског васпитања

Новембар

Наставник грађанског васпитања

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
Дан дечијих права
Светски дан детета – 20. новембар
– обележавање радионицом на
ЧОЗ о дечијим правима.
Тема: Шта је то моје право и које
су моје одговорности?
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
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Новембар

Наставник грађанског васпитања

Новембар

Наставник грађанског васпитања

Новембар

Одељењске старешине

У семици око Дана школе

Одељењске старешине

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
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
Доношење одељенских правила,
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Начин реализације
Анализа постојећих правила.

Носиоци активности

Време

Одељењске старешине

IX - XI

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
њихова корекција и осмишљавање
мера
Развијање и неговање богатства
различитости и културе понашања у
оквиру васпитно-образовних
активности

Ђачки парламент
Доношење мера за непоштовање правила.
Теме у овиру ЧОС-а
Теме у оквиру грађанског васпитања, верске наставе и
осталих предмета
Трибине и турнири за ученике

Одељењске старешине
Предметни наставници
Стручни сарадници
Ученички парламент
Вршњачки тим

Током
године

Пано-прикази
Упознавање са принципима ИО и
принципима заштите од
дискриминације ученика са посебним
образовним потребама
Континуирано праћење присуства
дискриминације и дискриминаторног
понашања

Предавање и презентација за ученике, наставнике и
родитеље.
Ажурно попуњавање и месечна анализа листа евиденцијеброј поднетих пријава, притужби,односно кривичних
пријава, учесталост и број васпитно-дисциплинских
поступака против ученика и дисциплинских поступака
против запослених због дискриминаторног понашања.

Чланпови тима за ИО
IX

Директор
Стручни сарадници

Током
године

Анализа садржаја Сандучета поверења.
Анкетирање ученика и наставника.
Подизање нивоа осетљивости ученика
за реаговање на дискриминацију,
вређање угледа, части и достојанства
личности.

Извештавање Наставничког већа.
Израда информативних паноа и предавања.
Промовисање позитивног понашања путем школског
сајта.

Директор
Наставници
Родитељи
Ученици
Чланови локалне заједнице

Месечне акције са темом борбе против дискриминације
.
Промоција ''Сандуче поверења''.
Подизање нивоа осетљивости
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Фер-плеј турнири.
Презентовање Наставничком већу примера добре праксе.

Током
године

Директор
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запослених за реаговање на
дискриминаторно понашање
Подизање нивоа осетљивости родитеља
за реаговање на дискриминацију

Подстицање позитивног понашања
организовањем Фер-плеј турнира...

Анализа и месечни извештаји о насиљу на основу Листа
евиденције.
Укључивање родитеља у хуманитарне акције, спортске
догађаје и друге активности које се припремају и споводе
ради спречавања дискриминаторног понашања.
Анкетирање родитеља.
Примена Етичког Кодекса понашања на јавним
манифестацијама.
Организовање Фер-плеј турнира на нивоу школе.

Набавка стручне литературе

Покретање кампање „Навијај спортски и буди
толерантан“
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.

Секретар
Сви запослени

Директор
Сви запослени
Родитељи

Током
године

Током
године

Директор
Ђачки парламент
Наставници физичког
васпитања
Представници МУП-а

Током
године

Директор
Библотекар
Административни радник

Током
године

ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВАЊУ
1.
Проверавање добијене
информације

Прикупљање информација
– директно или
индиректно.
У случају непотврђене
сумње дискриминаторног
понашања, појачава се
васпитни рад и прати
понашање учесника у
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2.
Заустављање
дискриминаторног
понашања и
смиривање учесника
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

3. Обавештавање
и позивање
родитеља

Одмах након
заустављања
сукоба учесника –
детета или
ученика (као
дискриминисаног
лица и извршиоца
дискриминације)
установа

4.
Прикупљање
релевантних
информација и
консултације
Oстварују се по
појави сумње:
- са колегом
- са Тимом
- са ПП службом
- директором
- обезбеђењем
- школским
полицајцем

5. Предузимање мера
и активности

План заштите од
дискриминације
сачињава се за
конкретну ситуацију
сваког од нивоа и за
све учеснике –
дискриминисано лице,
извршиоца
дискриминације и

6.
Праћење ефеката
предузетих мера и
активности прати
установа
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.

укључени (сведоци).

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

Прати се и укљученост
родитеља и других
надлежних органа,
организација и служби.

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.
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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
Свако лице које има
сазнање о
дискриминаторном
понашању у обавези
је да реагује
прекидањем таквог
поступања
запосленог и
позивањем помоћи.

2.
Смиривање
ситуације

3.
Обавештавање и
позивање
родитеља

4. Подношење
пријаве
директору
установе

5.
Консултације
тима за заштиту

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.

Прикупљање свих
релевантних
чињеница за
доношење плана
заштите од
дискриминације и
праћење ефеката
мера за учесника у
образовању као
дискриминисано
лице.

Тим за заштиту
предузима мере и
активности у
односу на
дискриминисано
лице, односно
лица – учесника у
образовању.
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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.

6.
Обавештавање Ми
нистарства –
надлежне
школске управе
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.

7.
Праћење ефеката

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
Формирање Еколошког кутка (ретке и угрожене биљне и животињске врсте)
Еко патрола за ученике III, IV, V, VI, VII иVIII разреда
Озелењавање дворишта (сађење садница)
Сарадња са општином Земун (одељење заштите животне средине) – сагледавање
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар − јун
септембар − јун
септембар − јун
У договору са задуженом особом из
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загађености животне средине
Утврђивање загађености ваздуха у Батајници – сарадња са Институтом за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“
Посета Заводу за заштиту животне средине – радионице (изложбени простор, предавање и
филм)
Сакупљање секундарних сировина (старе хартије, лименке)
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општине Земун
У договору са задуженом особом из
Института за јавно здравље
У договору са задуженом особом из
Завода за заштиту животне средине
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 васпитнообразовну 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)
Здрава храна, правилна исхрана (I – II разред)
Чистоћа је пола здравља, болести прљавих руку (IV разред)
Брига о телу (Заразна жутица) (V разред)
Дрога, алкохол, дуван – превенција болести зависности
Хумани односи мељу половима – репродуктивно здравље (V - VIII разред)
У здравом телу – здрав дух (V - VIII разред)
Предавање о физичким променама у пубертету и хигијени

Током године
Током године
Током године
Током године
Мај
Мај – јун
Током година
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 друштвенохуманитарне, 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 васпитнообразовну 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.

Култура живљења и људске потребе

Значај рекреације и спорта

Добротворне хуманитарне акције
Волонтерске акције
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САДРЖАЈИ
-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
-Један мој дан
-Организација дана
-Како користити слободно време
-Како препознати умор и замор

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Током године

ТЕМЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
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;
сопственим могућностима за учешће у спорту;
- превенција од насиља, наркоманије и малолетничке деликвенције
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- стварање објективних представа ученика о
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САДРЖАЈИ
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
Ученици 5. и 6 разреда – спортске игре
- дечаци – мали фудбал, рукомет, сто тенис и одбојка
- девојчице – одбојка, рукомет, стони тенис
Ученици 7. и 8. разреда
- дечаци – мали фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис
- девојчице – одбојка, кошарка, стони тенис и рукомет
Крос за ученике од 1. до 8. разреда
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током I и II полугодишта

У току I полугодишта у зависности од
временских прилика
У II полугодишту, у време обележавања Дана
школе
Пред пролећни распуст

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
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
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
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
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
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ЗАДАЦИ
Заједничко планирање и сарадња са наставницима у циљу
подршке
образовно-васпитног
процеса
и
интердисциллинарности у настави.
Остваривање исхода постигнућа ученика

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

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.
5.Рад са родитељима
• Пружање информација родитељима о читалачким
интересовањима ученика.
• Сарадња у вези поклона лектире и друге грађе.
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
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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.

Праћење развоја ученика и упознавање са занимањем
библиотекар,
медијатекар
ради
информисања
о
професионалној орјентацији ученика..
Неговање тимског рада и мултидисциплинарног приступа у
циљу подизања квалитета наставе.
Стварање услова за остваривање образовних стандарда у
настави.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
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.
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.
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.
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Равномерна оптерећеност наставника у задужењима и
укључивање сарадника у подизању медијске и информтичке
писмености

Побољшавање и унапређење рада БМ и њеног доприноса
раду и маркетингу школе

Самовредновање рада у циљу процене по свим областима и
утврђивање шта је добро урађено, а шта може боље

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
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
Дефинисање календара и плана рада на
изради 5. броја школског листа
Прикупљање потребног материјала за
школски часопис
Одабир и сређивање материјала
Припрема четвртог броја часописа за
објављивање на веб–сајту школе
Коначна селекција радова, чланака и
осталог материјала за часопис
Лектура и коректура текстова за часопис
Графичко обликовање часописа и
припрема за штампу
Договор са штампаријом и штампа
часописа
Дистрибуција часописа
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Носиоци реализације
Уредници
уредници, наставници, стручни сарадници,
ученици
уредници, наставници, стручни сарадници,
ученици
Графички уредник, администратор веб–
сајта

Време реализације
септембар
септембар – март
септембар – март
фебруар

Главни уредник

март

Професор српског језика

март

Графички уредник

март

Директор школе

март

Одељењске старешине, библиотекари и
ученици

март–јун

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА
•

•

•

•

ЦИЉ
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.

•

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
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ЗАДАЦИ
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 срединиприроди.
Подстицање
самосталности
ученика
Проучавање објеката и феномена у
природи

▪
▪

▪

САДРЖАЈИ
I ЕКСКУРЗИЈА
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.

ТРАЈАЊЕ

Два дана - једно
ноћење

II ИЗЛЕТ
▪
▪

Наставни садржаји из наставних
предмет (према наставном плану и
програму)
Ваннаставне
активности
(музичке,спортске,ликовне,културне
и

Један дан
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▪

Упознавање с начином живота и
рада људи појединих крајева
▪
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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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